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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  18/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/08/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 03/08/2018 
 

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) Κυριακίδης Χριστόφορος, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος  

 
ΘΕΜΑ 11ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-267/07-08-2018. 
 
Επικύρωση  πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  προσωρινού Αναδόχου και 
κατακύρωση αποτελέσματος ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με τίτλο: [«Προμήθεια και 
τοποθέτηση υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για τα έτη 2018 - 2019» 
Προϋπολογισμού 340.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) ΑΡ.ΜΕΛ Π4/2018]. 
 
 
Η  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΕΝΔΕΚΑΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.   
 
Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της 
Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 
προσωρινού Αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρυχίων αντλιών και 
υποβρυχίων κινητήρων για τα έτη 2018 - 2019» Προϋπολογισμού 340.000,00€ (πλέον ΦΠΑ). 
 
Το αποτέλεσμα κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού αποτυπώνεται στο πρακτικό που 
ακολουθεί: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & 
ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
1. Στοιχεία Διαγωνισμού: 

Το παρόν Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, Τελικής Αξιολόγησης Προσφορών & 

Τελικής Κατακύρωσης αφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κάτωθι στοιχεία: 

 

1 Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός 
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Προμήθειας 

3 Τίτλος Διαγωνισμού:  «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και 

υποβρυχίων κινητήρων για τα έτη 2018 - 

2019» 

4 Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη  σε ευρώ 

(€) χωρίς ΦΠΑ 24% 

340.000,00 € 

5 Χρηματοδότηση : Ιδία Έσοδα Κωδικός : 12.00.01 

6 Αρ. Πρωτοκ. της   Διακήρυξης του διαγωνισμού:  842/ 30-3-2017 

7 Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης από την 

εταιρεία Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ 

Ημερομηνία : 27-7-2018 

8 Αρ. Πρωτ. του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης   

Α.Π. 2446/27-7-2018 

9 Ημερομηνία αποσφράγισης δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 

27/7/2017, ημέρα: Παρασκευή  

 

2. Πρακτικό: 

Σήμερα, 27/7/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:50 π.μ.,   στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς  , παρευρέθησαν οι: 

1. Κορκοτίδης Κων/νος ηλεκτρολόγος μηχανικός, υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας ΔΕΥΑ Κιλκίς 
2. Αβραμίδης Ηλίας  Χημικός Μηχανικός , Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

3. Νάσκα Ελισάβετ, ΔΕ υπάλληλος, διοικητικής υπηρεσίας ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 

οι οποίοι αποτελούν μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών , για 

τη δημόσια αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας   Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ 

(ΑΦΜ: 094490579)   

 

Στην συνέχεια  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών   
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) των μελών, και προχώρησε 
στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ,  η οποία είναι 

προσωρινός μειοδότης στο  υπ’ αριθμό  54309 ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με αρ. πρωτ. 359/12-02-2018 της 
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για τα έτη 2018 - 2019». 

 
Κατόπιν η επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο το σφραγισμένο φάκελο με αρ. πρωτ. 2446/27-7-2018, που 
περιέχει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  σε έντυπη μορφή,  και προέβη στην μονογραφή και στη δημόσια 
αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας  Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ. 
Στη συνέχεια  η επιτροπή με  αποστολή email μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ, ενημέρωσε όλους τους 

συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό ότι έγινε αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ. 
 
Κατόπιν προχώρησε σε αντιπαραβολή των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων  με τα εντύπως κατατεθειμένα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Στη συνέχεια η επιτροπή αφού μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης, τα οποία προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα και σε σφραγισμένο φάκελο, προχώρησε στον ουσιαστικό 
και αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων τους. 

 
Στα πλαίσια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι: (i) ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης ήταν πλήρης 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού, και (ii) όλα τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού.  

 
Κατά συνέπεια η επιτροπή  εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κιλκίς  για την έκδοση της σχετικής 

απόφασης κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης με την  κάτωθι εταιρεία:  Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ  διότι είναι η 
εταιρεία που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. 

 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
Κορκοτίδης Κων/νος  
Αβραμίδης Ηλίας  
Νάσκα Ελισάβετ 
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Με βάση το παραπάνω ιστορικό ενεργειών, 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 ελέγχου του φακέλου  δικαιολογητικών κατακύρωσης της Ε.Δ. του ηλεκτρονικού  

διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων 

κινητήρων για τα έτη 2018 - 2019» ΑΡ.ΜΕΛ. Π4/2018,ΚΑΕ:12.00.01. Προϋπολογισμού 

340.000,00€ (πλέον ΦΠΑ). 

 

 Την κατακύρωση  αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην εταιρία «Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ 

ΑΕΒΕ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», με Α.Φ.Μ. : 

094490579, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ Θεσσαλονίκης,  Διεύθυνση : Ζάππα-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Θ. 4,Τ.Κ. 

57013,Τηλ.επικοινωνίας:2310694000, του οποίου η προσφορά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους 

όρους της διακήρυξης ως προσωρινού αναδόχου με συνολική οικονομική προσφορά  

218.820,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%).  

 

 H χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα 

βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α.12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 

& ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ) και Κ.Α.54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του οικονομικού έτους 2018, 

όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη. 

 

 Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις. 

 

 Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

 Δίνει εντολή να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφασης στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

(άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016). Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική 

προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 18-267/07-08-2018. 

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  
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