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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 11/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 28/07/2014   Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ημερομηνία: 23/07/2014 

 
 

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) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Μέλος 
4) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

5) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος 
7)  Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  

 

ΘΕΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 114_2014 
 
 
 

Απόφαση επί των ενστάσεων για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» 
 

 

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 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. την ένσταση του Χατζηλασκαράκη Ελευθέριου επί του 1ου Πρακτικού της Ε.Δ. και την 
εισήγηση της Ε.Δ. της προμήθειας επί της ένστασης του πρακτικού της δημοπρασίας που έχει ως 
εξής : 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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Στον διαγωνισμό που έγινε στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς την Τετάρτη 25 
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. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο,   Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. 

Αποκλείστηκε ο συμμετέχων ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΥΕΡΙΟΣ λόγω του ότι η 

προσκομισθείσα εγγυητική επιστολή δεν έγινε δεκτή από την Ε.Δ.  

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 του ότι στην 
διακήρυξη δεν αναφερόταν πως θα έπρεπε να συμπληρωθεί η εγγυητική επιστολή στερείται 
ουσίας. 

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης"    

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΚΠΟΤΑ 'Αρθρο 26 : Εγγυήσεις  

ε)   Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο καταλρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν 

μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης ή της ανάθεσης. στ)  Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει αι τον τύπο 
που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:  

1.   Την ημερομηνία έκδοσης 

 2.   Τον εκδότη.  

3.   Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.  

4.   Τον αριθμό της εγγύησης.  

5.   Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  

6.   Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.  

7.   Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού.  

8.   'Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως.  

9.   'Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισμό 

και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς ημέρες από την 

απλή έγγραφη ειδοποίηση. 10)  'Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

11.  Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί 
ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.  
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12.  'Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.  

ζ)   Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.  

Η Ε.Δ. εμμένει στην άποψη της για τον αποκλεισμό του ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  

αφού όπως αποδεικνύεται οι λόγοι της ένστασης δεν είναι βάσιμοι.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
γνωμοδότηση της Ε.Δ. επισημαίνει ότι η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

αναγράφει τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Η αναφορά στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής του  
τίτλου της Διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων που αποδεικνύουν ότι αναφέρεται στο 
συγκεκριμένο διαγωνισμό αποτελούν επίσης τεκμήρια ότι αποδέχεται τους όρους της 

διακήρυξης και συνεπώς και της σχετικής νομοθεσίας που διέπει την διεξαγωγή του 
Διαγωνισμού. Επίσης δηλώθηκε από τον διαγωνιζόμενο ότι ίδιες εγγυητικές συμμετοχής έγιναν 

δεκτές σε Διαγωνισμούς του Δήμου Κιλκίς όσο και του Δήμου Γιαννιτσών.  

Για τους παραπάνω λόγους,  

Αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα 

 

 Δέχεται την ένσταση του ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΥΕΡΙΟΥ. 

 Αποφασίζει την  συνέχιση του διαγωνισμού με την συμμετοχή του ενιστάμενου.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 114/2014 
 
 

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 


