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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 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αριθμό  9/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 13/05/2019 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 09/05/2019 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) 
 

1) Σισμανίδης Δημήτριος, Δήμαρχος Κιλκίς, 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, Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος 

 
ΘΕΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 9-127/13-05-2019. 
 
Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών διαγωνισμού ανοικτής 
διαδικασίας με Α/Α συστήματος 808029 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης από αμίαντο στη Δ.Ε Κιλκίς (Β’ ΦΑΣΗ)», 
προϋπολογισμού 1.430.000,00 Ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

Ο  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το πρώτο θέματης  ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του 
Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.   

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη, ο 
οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών 
διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με Α/Α συστήματος 80829 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 
έργου: «Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης από αμίαντο στη Δ.Ε Κιλκίς (Β’ ΦΑΣΗ)», 
προϋπολογισμού 1.430.000,00 Ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α. 24%),που έχει ως εξής : 

 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 80829 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ 
Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β’ ΦΑΣΗ)», 

προϋπολογισμού 1.430.000,00 ευρώ, 
 

σύμφωνα: 
α)με τις διατάξεις του Ν. 4412/16(Α΄147), 
β)τη διακήρυξη του έργου του θέματος,  
γ) τη με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινή Υπουργική Απόφαση ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  
δ)τη με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
ε)την υπ΄αριθμ. 83010/4098/26-7-2017 ΚΥΑ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με το σύστημα υποβολής οικονομικής προσφοράς των 
διαγωνιζομένων, με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ έκπτωσης (του άρθρου 95 του Ν.4412/16 όπως ισχύει),  
στ) τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη 
(Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04/04/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μμ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/04/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
1. Παραγιός Ιωάννης, Προϊστάμενος Δ/νσηςΤ.Υ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Ε.Δ. 
2. Αβραμίδης Ηλίας, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, μέλος Ε.Δ. 
3. Αποστολίδης Νικόλαος, MSc Χημικός Μηχανικός της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, μέλος Ε.Δ. 
4. Γιοβανούδης Χρήστος, MScΠολιτικός Μηχανικός της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, μέλος Ε.Δ. 
5. Νικολαϊδης Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ως τακτικό μέλος ή ΤρέγκαςΤραϊνός, Αρχιτέκτων Μηχανικός ως 

αναπληρωματικό μέλος σαν εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε., όπως ορίστηκαν βάσει του υπ’ αριθμ. 159/02-04-2019 
εγγράφου του ΤΕΕ – ΤΜ Κεντρικής Μακεδονίας. 

6. Παυλίδης Γεράσιμος, Πολιτικός Μηχανικός, ως εκπρόσωπος του ΣΑΤΕ, όπως ορίστηκε βάσει του υπ’ αριθμ. 
33573/06-03-2019 εγγράφου του ΣΑΤΕ. 

7. Μεμετζής Κων/νος , Δημοτικός Σύμβουλος Παιονίας ως τακτικό μέλος ή Δεβετζής Εμμανουήλ, Δημοτικός 
Σύμβουλος Σιντικής ως αναπληρωτής, σαν εκπρόσωποι της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ορίστηκαν 
βάσει του υπ’ αριθμ. 349/11.17ΚΙΛΚΙΣ/13-03-2019 εγγράφου της Περιφερειακής ένωσης Δήμων Κεντρικής  
Μακεδονίας. 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, συστάθηκε προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά και να αξιολογήσει τις προσφορές 
που υποβλήθηκαν για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε 
ΚΙΛΚΙΣ (Β’ ΦΑΣΗ)», καθώς και να προβεί σε όλες τις υπόλοιπες απαιτούμενες ενέργειες βάσει τωναρμοδιοτήτων της, 
όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις. 
 
Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών την 04

η
 Απριλίου 2019 και την ώρα που «κλείδωσε» το 

σύστημα διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν τρεις (3) προσφορές. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι 
τρεις προσφορές, καθώς και ο χρόνος υποβολής της προσφοράς.  
 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

 
Α/Α 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 03/04/2019 20:59:11 

2 
ΨΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Τ.Ε.) 
04/04/2019 09:11:37 

3 
ALNO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ 
04/04/2019 09:26:50 

 
Ο πίνακας που παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και με κωδικό F39B14351A34736869997BC84E552723, 
κοινοποιήθηκε την ίδια μέρα στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» στα email που υπήρχαν 
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στο σύστημα. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προσκλήθηκε να συνεδριάσει βάσει του υπ’ αριθμ. 942/05-04-2019 εγγράφου της ΔΕΥΑ 
ΚΙΛΚΙΣ με θέμα «Πρώτη Πρόσκληση Επιτροπής Διαγωνισμού», τη Δευτέρα 08 Απριλίου 2019 και ώρα 10.00 πμ.  
 
Κατά τη διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών κατά τα προβλεπόμενα για την διαδικασία ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού έργου, παρόντες την 8
η
 Απριλίου 2019 ήταν τα κάτωθι μέλη της Ε.Δ.: 

1. Παραγιός Ιωάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Ε.Δ. 
2. Αβραμίδης Ηλίας, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, μέλος Ε.Δ. 
3. Γιοβανούδης Χρήστος, MSc Πολιτικός Μηχανικός της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, μέλος Ε.Δ. 
4. Δεβετζής Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Σιντικής ως εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας 
Η Ε.Δ. προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου ''Δικαιολογητικά Συμμετοχής'' και του υποφακέλου 
''Οικονομική Προσφορά'' για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα κατά 
σειρά μειοδοσίας.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 
Α/Α 

 
Α/Α ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 116241 ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 54,07 % 

2 116295 
ΨΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Τ.Ε.) 
43,07 % 

3 116957 
ALNO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ 
41,00 % 

 
Ο πίνακας που παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και με κωδικό 14DD1DEAF1FFBB017C1EC3FC9A0249F8, 
κοινοποιήθηκε την ίδια μέρα (8 Απριλίου 2019) στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» στα 
email που υπήρχαν στο σύστημα. 
Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 
προχώρησε στον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων. Στα πλαίσια αυτής της 
διαδικασίας ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, η έγκυρη συμμετοχή του καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής του στον 
διαγωνισμό σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη δημοπρασίας του έργου.  
Πιο συγκεκριμένα: 
 

1) ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

α) Έγγραφο που παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 2DE869D49507D126C7D95FC72EC42C38 που 
αφορά στα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι, η περιγραφή 
και το όνομα των αρχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και η αποδοχή να υποβληθεί η προσφορά 
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη. Το έγγραφο είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον 
Μεταλλινό Αθανάσιο. 
β) Έντυπο οικονομικής προσφοράς (άρθρο 95, παρ. 2

α
 του Ν. 4412/2016), ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον 

Μεταλλινό Αθανάσιο, που παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 2DE869D49507D126C7D95FC72EC42C38. 
γ)   Ψηφιακά υπογεγραμμένη εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ με αριθμό e-44884/29-03-2019, ποσού 
28.600,00 €. 
δ) Βεβαίωση του Μ.Ε.Ε.Π. της ατομικής επιχείρησης «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», με αριθμό πρωτοκόλλου 
Δ15/24633/19-12-2017 (Υδραυλικά κατηγορία 2

η
 τάξη). 

ε) Ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Μεταλλινό Αθανάσιο το ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης). 
 

2) ΨΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Τ.Ε. 

α) Έγγραφο που παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό C96ACF7864E5FB45CB81484CB26BFF43που 
αφορά στα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι, η περιγραφή 
και το όνομα των αρχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και η αποδοχή να υποβληθεί η προσφορά 
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη. Το έγγραφο είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Ψάρρα 
Ανδρέα. 
β) Έντυπο οικονομικής προσφοράς (άρθρο 95, παρ. 2

α
 του Ν. 4412/2016), ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Ψάρρα 

Ανδρέα, που παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικόC96ACF7864E5FB45CB81484CB26BFF43. 
γ)   Ψηφιακά υπογεγραμμένη εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ με αριθμό e-44168/20-03-2019, ποσού 
28.600,00 €. 
δ) Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας ΨΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Τ.Ε. με τίτλο “Έγκριση για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ 
ΣΤΗ ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ (Β’ ΦΑΣΗ)”. 
ε) Ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Ψάρρα Ανδρέα το ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης). 
 

3) ALNO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

α) Έγγραφο που παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 84AD8312D8F4073F3DBA803A331FAEF1που αφορά 
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στα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι, η περιγραφή και το 
όνομα των αρχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και η αποδοχή να υποβληθεί η προσφορά σύμφωνα με 
τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη. Το έγγραφο είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Επαμεινώνδα 
Αλεξίου. 
β) Έντυπο οικονομικής προσφοράς (άρθρο 95, παρ. 2

α
 του Ν. 4412/2016), ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον 

Επαμεινώνδα Αλεξίου, που παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 84AD8312D8F4073F3DBA803A331FAEF1. 
γ)   Ψηφιακά υπογεγραμμένη εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ με αριθμό e-45207/04-04-2019, ποσού 
28.600,00 €. 
δ) Ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Επαμεινώνδα Αλεξίου το ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης). 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 24 της διακήρυξης «Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς» ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το 
παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 για το εφαρμοζόμενο σύστημα 
υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας ελέγχου, ελέγχθηκε η πληρότητα ηλεκτρονικών 
υπογραφών, η σχέση μεταξύ ολογράφου και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η 
ομαλότητα αυτών μεταξύ τους. 
Δεν απαιτούνταν η προσκόμιση των εγγυητικών επιστολών σε έντυπη μορφή αφού για το σύνολο των 
διαγωνιζομένων οι εγγυητικές συμμετοχής εκδόθηκαν από το ΤΜΕΔΕ και ήταν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένες. 
 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Ο έλεγχος αυτός 
πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά.  
Πιο συγκεκριμένα: 

1) ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Στο υπ’ αριθμ. 36326/09-04-2019 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ με θέμα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ» αναγράφεται ότι η υπ’ αριθμ. 44884 επιστολή εκδόθηκε από το Ταμείο στο κατάστημα e-eggy. 

2) ΨΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Τ.Ε. 

Στο υπ’ αριθμ. 36327/09-04-2019 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ με θέμα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ» αναγράφεται ότι η υπ’ αριθμ. 44168 επιστολή εκδόθηκε από το Ταμείο στο κατάστημα e-eggy. 

3) ALNOΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Στο υπ’ αριθμ. 36325/09-04-2019 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ με θέμα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ» αναγράφεται ότι η υπ’ αριθμ. 45207 επιστολή εκδόθηκε από το Ταμείο στο κατάστημα e-eggy. 
Αφού ολοκληρώθηκε όλη η παραπάνω διαδικασία κρίθηκαν έγκυρες οι προσφορές, καθώς είναι σύμφωνες με τους 
όρους της διακήρυξης: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 
Α/Α 

 
Α/Α ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 116241 ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 54,07 % 

2 116295 
ΨΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Τ.Ε.) 
43,07 % 

3 116957 
ALNO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ 
41,00 % 

 
Η Επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό την Παρασκευή 09 Μαΐου 2019 και εισηγείται προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ την έγκρισή του και την ανακήρυξη προσωρινού ανάδοχου του έργου τον οικονομικό φορέα 
«ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» που κατέθεσε προσφορά με την μεγαλύτερη μέση έκπτωση 54,07 % (ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ). 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνεται να γίνει αποδεκτό το πρακτικό της ΕΔ, έτσι ώστε να συνεχιστεί η 
διαδικασία με την αποστολή πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο προς υποβολή δικαιολογητικών 
κατακύρωσης για έλεγχο πληρότητας  για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την ανάδειξη μειοδότη. 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 
 

- τη με αριθμό Μελέτης Μ126Α/2016 
- την με αριθμό 4-56/14-2-2019 Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, έγκρισης Μελέτης, τρόπου 

εκτέλεσης και έγκρισης δαπάνης του έργου  με τίτλο: «Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων 
ύδρευσης από αμίαντο στη Δ.Ε Κιλκίς (Β’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 1.430.000,00 Ευρώ, (πλέον 
Φ.Π.Α. 24%, 
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- την υπ’ αριθ. ΑΔΑΜ_ 19REQ004501282 Διακήρυξη, 
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών, Άρθρο 27, 
- τους όρους της διακήρυξης, 
- το Πρακτικό αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών, 
- την υπ’ αριθμό ΕΑΔ_56&57/20-2-2019 έκθεση ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ_ ΩΠΩΨΟΛK8-9E6 & 

9ΒΖΩΟΛΚ8-ΖΑΧ και τη  βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη 
διαθέσιμου ποσού, 

 
 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 
 

 Εγκρίνει  το πρακτικό της Ε.Δ.,αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών διαγωνισμού ανοικτής 
διαδικασίας με Α/Α συστήματος 808029 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης από αμίαντο στη Δ.Ε Κιλκίς (Β’ ΦΑΣΗ)», 
προϋπολογισμού 1.430.000,00 Ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
 

 Ορίζει προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία:  «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με 
Αρ.ΜΕΕΠ. : 11768,µε Α.Φ.Μ.: 044518369,Έδρα : Π Τραϊανού 23, Θεσσαλονίκη, ∆.Ο.Υ. : 

ΣΤ’ Θεσσαλονίκης, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 54,07 %. 
 

 Η απόφαση να κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους, βάσει του Άρθρου 100, του Ν.4412/2016. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 9-127/13-05-2019. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς 
 
 

Δημήτριος Σισμανίδης 

Δήμαρχος Κιλκίς 
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