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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ 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  6/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 07/04/2014   Ηµέρα: ∆ευτέρα Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 02/04/2014 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τέσσερα (4) 

 

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  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

5) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος  
6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος  
7) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 4Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2014 
 
Επικύρωση πρακτικού Ε∆ 3/2014 µε θέµα « Άνοιγµα οικονοµικών προσφορών – ανάδειξη 
µειοδότη» του διαγωνισµού «WP2 ¨Πληροφόρηση & ∆ηµοσιότητα του έργου «Transfer of know-how 
to Dojran Municipality and adaptation of DEYAK to t he new status created by “Kallikratis” for the 
management of waste water in the area of interventi on – Improvement of citizens' quality of life» µε 
ακρωνύµιο WWM-QUOL».- Απόφαση 63/2014. 
 
 
 
Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το τέταρτο θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης έθεσε προς συζήτηση τον τίτλο του θέµατος.   
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Ο Γενικός ∆ιευθυντής της επιχείρησης που συµµετέχει µε δικαίωµα γνώµης στο ∆.Σ. 
έθεσε υπόψη του ∆.Σ. το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού που έχει ως εξής: 

« 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝIΣΜΟΣ: WP2 ¨Πληροφόρηση & ∆ηµοσιότητα¨του έργου «Transfer of know-how to Dojran Municipality 
and adaptation of DEYAK to the new status created by “Kallikratis” for the management of waste water in the area 
of intervention – Improvement of citizens' quality of life» µε ακρωνύµιο WWM-QUOL¨ του διασυνοριακού έργου 
«Transfer of know-how to Dojran Municipality and adaptation of DEYAK to the new status created by “Kallikratis” 
for the management of waste water in the area of intervention – Improvement of citizens' quality of life» και 
ακρωνύµιο ¨WWW-QUAL¨ 

Προϋπολογισµού 30.122,70€ Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), 

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε∆: 3/2014  

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήµερα την Τρίτη 1 Απριλίου 2014 και ώρα 10:00, συνήλθε 
η επιτροπή διαγωνισµού του έργου, η οποία αποτελείται από τους εξής: 

1. Αβραµίδη Ηλία, Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, Χηµικό Μηχανικό µε αναπληρωτή τον κ. 
Ασλανίδη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ της ∆ΕΥΑ Κιλκίς. 

2. Γιοβανούδη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, µε αναπληρωτή τον κ. Κορκοτίδη 
Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ της ∆ΕΥΑ Κιλκίς. 

3. Κασκαµανίδου Ουρανία, Οικονοµολόγο της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, µε αναπληρωτή τον κ. Αποστολίδη 
Νικόλαο, Χηµικό Μηχανικό ΠΕ  της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η εκπρόσωπος της εταιρίας ΗΟΝΕΥΒΕΕ. 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε η συζήτηση του µοναδικού θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ: Άνοιγµα οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού WP2. 

Με το παρόν πρακτικό ολοκληρώνεται η διαδικασία του τρίτου σταδίου του διαγωνισµού και πιο 
συγκεκριµένα το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και η ανάδειξη προσωρινού µειοδότη των 
διαγωνιζοµένων που δεν έχουν αποκλειστεί και οι οποίες είναι: 

"WIN Ε.Π.Ε."  και   

«ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ-HONEYBEE». 

 

 

Οι πίνακες βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων είναι: 
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"WIN Ε.Π.Ε." ΒΑΘΜΟΣ: ΣΒΤΠ=92,2 

«ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ-HONEYBEE» ΣΒΤΠ= 94,2 

Σύµφωνα µε την προκήρυξη του διαγωνισµού, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ., «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,  η διαδικασία έχει ως εξής: 

“Γ.1.1.   

………… 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο “Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς” κάθε προσφοράς. Ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκµηριώσει την Οικονοµική του Προσφορά, βασιζόµενος στα 
στοιχεία της Τεχνικής του Προσφοράς. 
Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να θεωρήσει ότι η προσφορά είναι αόριστη 
και ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, και να την απορρίψει στο σύνολό της. 
Σε περίπτωση που η τιµή µιας οικονοµικής προσφοράς  είναι ιδιαίτερα χαµηλή ή κατά τη γνώµη της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού είναι αναιτιολόγητη,  Επιτροπή καλεί τον προσφέροντα να την 
αιτιολογήσει και εάν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση αποκλείεται από τον διαγωνισµό. Στις 
περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή, πριν απορρίψει τις προσφορές, ζητά υποχρεωτικά και εγγράφως 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο την υποβολή έγγραφων και συµπληρωµατικών διευκρινήσεων, σύµφωνα µε 
το άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L 134 της 30.04.2004). 
 
Η βαθµολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα 
θα υπολογισθεί ο Συνολικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς του (ΣΒΟΠ), ως εξής:θα υπολογισθεί ο 
Συνολικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς του (ΣΒΟΠ), ως εξής: 
 

 Συνολική Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη 
(χαµηλότερη) 

 

ΣΒΟΠ= ------------------------------------------------------------ x 100 
       Συνολική Οικονοµική Προσφορά 

Προσφέροντος 
 

 
όπου ως Συνολική Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος, ορίζεται το συνολικό ποσό της αµοιβής του 
σε ΕΥΡΩ έναντι της οποίας προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 100 (ο µειοδότης, 
δηλαδή ο προσφέρων τη χαµηλότερη αµοιβή, θα έχει ΣΒΟΠ 100). 
 
     ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Στο στάδιο αυτό, η Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αφού λάβει υπόψη της τη βαθµολογία των Τεχνικών 
Προσφορών και των Οικονοµικών Προσφορών, προβαίνει στην τελική αξιολόγηση των προσφορών. Κατά 
το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των προσφορών και 
πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο. (Ο υπολογισµός του 
τύπου γίνεται µέχρι το 2ο δεκαδικό ψηφίο). 
 
ΒΤΑ (ν) = ((0,90 x (ΣΒΤΠ(ν)) + (0,10 x (ΣΒΟΠ(ν))) 
 
όπου: 
ΒΤΑ (ν)       : Η συνολική βαθµολογία της πρότασης (ν). 
ΣΒΤΠ (ν)      : Ο συνολικός βαθµός της Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης (ν). 
ΣΒΟΠ (ν)    : Ο συνολικός βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς της πρότασης (ν). 
 
Ως Πλέον Συµφέρουσα Από Οικονοµικής Απόψεως Προσφορά θεωρείται εκείνη που συγκέντρωσε την 
µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία, δηλαδή         το     µεγαλύτερο  ΒΤΑ. 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καµιά φάση του διαγωνισµού και σε καµία 
περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Αν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις ιδιότητες που 
δηλώθηκαν από τον προµηθευτή, για τις οποίες και βαθµολογήθηκε, ως ελάχιστη συνέπεια είναι ο 
µηδενισµός της προσφοράς στο αντίστοιχο κριτήριο και ο χαρακτηρισµός του προµηθευτή ως αναξιόπιστου. 
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Αρµόδια Επιτροπή απορριπτέες, θα 
καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. 
Η Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει 
πρακτικό µε την τελική κατάταξη των προσφορών κατά   αύξουσα σειρά βαθµολόγησης το οποίο και 
υποβάλλει προς έγκριση στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Η σχετική εγκριτική απόφαση 
κοινοποιείται στους συµµετέχοντες στο στάδιο αυτό µε αποδεικτικό παραλαβής.” 

Στη συνέχει η Ε∆ άνοιξε στις οικονοµικές προσφορές, µονογράφτηκαν σε κάθε σελίδα και υπογράφηκαν 
στο τέλος. 

Μετά τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και την αντιπαραβολή της οικονοµικής προσφοράς ανά 
προσφερόµενο στοιχείο µεταξύ της τιµής σε αναγραφή «ολογράφως» και «αριθµητικώς», προέκυψε ότι 
στην προσφορά της εταιρείας «WIN EΠ.Ε.»  για το πεδίο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SUBLINK ΣΤΟ SITE ΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ» το ποσό του ΦΠΑ είναι 151,11 € και όχι 155,25 €. Εποµένως και η συνολική τιµή 
του πεδίου (µε το ΦΠΑ) διαµορφώνεται σε 808,11 €. Παρολ’ αυτά τα συνολικά ποσά του ΦΠΑ και της τιµής 
µε το ΦΠΑ που έχει προσφέρει η εν λόγω εταιρεία για τη δράση είναι ορθά.  

Ο συνολικός βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς ανά προσφορά των δύο διαγωνιζοµένων είναι: 

1. "WIN Ε.Π.Ε.": ΣΒΟΠ= 100,00  

2. «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ-HONEYBEE»: ΣΒΟΠ: 89,93 

Με την εφαρµογή του µαθηµατικού τύπου του διαγωνισµού αναφορικά µε τη συνολική βαθµολογία 
προκύπτει 

1. "WIN Ε.Π.Ε.": ΒΤΑ=92,98 

2. «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ-HONEYBEE»: ΒΤΑ=93,77 

Με βάση τα ανωτέρω, η Ε∆ αφού ολοκλήρωσε την διαδικασία ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών και 
τον υπολογισµό της ανηγµένης βαθµολογίας, εισηγείται τα ακόλουθα προς το ∆Σ της ∆ΕΥΑ Κιλκίς: 

Α) την κατοχύρωση του διαγωνισµού στην εταιρία «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ-
HONEYBEE», η οποία πέτυχε τη µεγαλύτερη βαθµολογία και την ανακήρυξη της ως προσωρινού 
µειοδότη 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε∆ κήρυξε τη λήξη του τρίτου σταδίου και την ολοκλήρωση των 
υποχρεώσεων της επιτροπής διαγωνισµού του ανωτέρου έργου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 3/2014. 

 

Μετά τα παραπάνω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, µε το οποίο ολοκληρώνεται ο διαγωνισµός και 
υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

Κιλκίς: Τρίτη 1 Απριλίου 2014. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου.   
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Αποφάσισε και εγκρίνει οµόφωνα 
 
 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 63/2014 
 
 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

Ο Α. Πρόεδρος του ∆.Σ 
της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 
 
 

 
Τσαντάκης ∆ηµήτριος 

∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
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