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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 4/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 09/03/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 03/03/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
5) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 4-51/9-3-2017.

Επικύρωση πρακτικού  Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια λιπαντικών και
υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2017» – ΚΑ: 64.00,
64.08.01 και 62.07.01.01  προϋπολογισμού:  59.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ.
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. το πρακτικό της Ε.Δ. του
διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια λιπαντικών και υγρών καυσίμων κίνησης-
θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2017», που έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00
λήξης επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:

1. Κυριαζίδη Μιχαήλ, ΠΕ Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής με
αναπληρώτρια την Καραγιαννίδου Δήμητρα ΔΕ Υπάλληλο Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ
Κιλκίς
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2. Τριανταφυλλίδου Ελεονώρα, ΔΕ Υπάλληλο Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με
αναπληρωτή τον Ξακουστόπουλο Γεώργιο ΔΕ Υδρονομέα της ΔΕΥΑ Κιλκίς

3. Κασκαμανίδου Ουρανία, ΠΕ Οικονομολογο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωτή τον Αβραμίδη
Ηλία Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2017»
Προϋπολογισμού 59.000,00 Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α.),

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 Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή
κατάλογο της αλλοδαπής.

1η   «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 54876 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:59232804000

Η προσφορά πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 439/21-02-2017 και ώρα: 09:27

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά: (Η συμμετοχή αφορά στην ομάδα των ΛΙΠΑNTΙΚΩΝ)

 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας Αυγουστή Αντωνίου ότι έχει λάβει πλήρη
γνώση της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης

 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας Αυγουστή Αντωνίου ότι η προσφορά
ισχύει και δεσμεύει την εταιρία για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 ν.4412/2016 του άρθρου 23.1 της διακήρυξης
 Εγγυητική επιστολή της ALPHA BANK (Κατ/μα Εγνατίας 0701) με αριθμό GRZ102548, ποσού

1.180,00€
 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας Αυγουστή Αντωνίου ότι υποβάλλει

προσφορά και συμμετέχει στην ΟΜΑΔΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ με την ανάλογη εγγυητική επιστολή
 Σύσταση ανώνυμης εταιρίας με αριθμό 6565/29-09-2009
 ΦΕΚ με αρ.φύλλου 10814/14-10-2014
 ΦΕΚ με αρ.φύλλου 13591/23-11-2009
 ΦΕΚ με αρ.φύλλου 6992/07-07-2014
 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας Αυγουστή Αντωνίου σχετικά με την ισχύ

σύνθεσης των μελών Δ.Σ.
 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσ/νίκης με

αρ.πρ.:315560.446148 και ημ/νία 09-01-2017
 Ανάκληση και διαβίβαση δεδομένων ανώνυμης εταιρίας από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της

Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νίκης με αρ.πρ.:1189/06-02-2013
 Πιστοποιητικό του Τμήματος Εταιρικών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αρ.πρ.:4923/26-09-2014
 Πιστοποιητικό Ισχύουσας εκπροσώπησης από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης

με αρ.πρ.:315560.446151 και ημ/νία 09-01-2017
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με αρ.πρ.:18662/01-07-2014
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με αρ.πρ.:26034/24-09-2014
 Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης με

αρ.πρ.:315560.446149 και ημ/νία 09-01-2017
 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης με

αρ.πρ.:315560.446150 και ημ/νία 10-01-2017
 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας Αυγουστή Αντωνίου ότι 1)ούτε οι νόμιμοι

εκπρόσωποι της Α.Ε. ούτε τα μέλη του Δ.Σ. εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες καταστάσεις: α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα, ε)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στ) παιδική εργασία, ζ) δεν εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος της εταιρίας, 2) η εταιρία μέχρι και την ημέρα της
υποβολής της προσφοράς α) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, β) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων, γ) δεν τελεί υπό πτώχευση, δ)
δεν σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό την στρέβλωση του ανταγωνισμού,
ε) δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, στ) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης, ζ) δεν έχει κριθεί ένοχη
σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών, η) δεν έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα  συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού, θ) δεν έχει επιχειρήσει να
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επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, ι) τηρεί τις
υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, κ) δεν έχει παράσχει συμβουλές και δεν έχει αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, Γ) δεν έχει επιβληθεί εις βάρος της ποινή αποκλεισμού από
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, Δ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών, Ε) για την πιστοποίηση του επαγγέλματος και των
δραστηριοτήτων υποβάλλεται πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου καθώς
και το ιδρυτικό ΦΕΚ, ΣΤ) η προσφορά ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής όπως
ορίζοντα από την διακήρυξη

 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας Αυγουστή Κων/νου ότι 1)ούτε οι νόμιμοι
εκπρόσωποι της Α.Ε. ούτε τα μέλη του Δ.Σ. εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες καταστάσεις: α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα, ε)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στ) παιδική εργασία, ζ) δεν εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος της εταιρίας, 2) η εταιρία μέχρι και την ημέρα της
υποβολής της προσφοράς α) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, β) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων, γ) δεν τελεί υπό πτώχευση, δ)
δεν σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό την στρέβλωση του ανταγωνισμού,
ε) δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, στ) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης, ζ) δεν έχει κριθεί ένοχη
σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών, η) δεν έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα  συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού, θ) δεν έχει επιχειρήσει να
επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, ι) τηρεί τις
υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, κ) δεν έχει παράσχει συμβουλές και δεν έχει αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, Γ) δεν έχει επιβληθεί εις βάρος της ποινή αποκλεισμού από
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, Δ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών, Ε) για την πιστοποίηση του επαγγέλματος και των
δραστηριοτήτων υποβάλλεται πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου καθώς
και το ιδρυτικό ΦΕΚ, ΣΤ) η προσφορά ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής όπως
ορίζοντα από την διακήρυξη

 Υπεύθυνη Δήλωση του Μαρκάτη Ευθυμίου, μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας ότι 1)ούτε οι νόμιμοι
εκπρόσωποι της Α.Ε. ούτε τα μέλη του Δ.Σ. εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες καταστάσεις: α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα, ε)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στ) παιδική εργασία, ζ) δεν εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος της εταιρίας, 2) η εταιρία μέχρι και την ημέρα της
υποβολής της προσφοράς α) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, β) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων, γ) δεν τελεί υπό πτώχευση, δ)
δεν σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό την στρέβλωση του ανταγωνισμού,
ε) δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, στ) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης, ζ) δεν έχει κριθεί ένοχη
σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών, η) δεν έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα  συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού, θ) δεν έχει επιχειρήσει να
επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, ι) τηρεί τις
υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, κ) δεν έχει παράσχει συμβουλές και δεν έχει αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, Γ) δεν έχει επιβληθεί εις βάρος της ποινή αποκλεισμού από
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, Δ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών, Ε) για την πιστοποίηση του επαγγέλματος και των
δραστηριοτήτων υποβάλλεται πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου καθώς
και το ιδρυτικό ΦΕΚ, ΣΤ) η προσφορά ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής όπως
ορίζοντα από την διακήρυξη

 Υπεύθυνη Δήλωση του Κουβελόπουλου Στυλιανού, μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας ότι 1)ούτε οι νόμιμοι
εκπρόσωποι της Α.Ε. ούτε τα μέλη του Δ.Σ. εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες καταστάσεις: α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα, ε)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στ) παιδική εργασία, ζ) δεν εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος της εταιρίας, 2) η εταιρία μέχρι και την ημέρα της
υποβολής της προσφοράς α) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, β) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων, γ) δεν τελεί υπό πτώχευση, δ)
δεν σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό την στρέβλωση του ανταγωνισμού,
ε) δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, στ) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης, ζ) δεν έχει κριθεί ένοχη
σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών, η) δεν έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα  συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού, θ) δεν έχει επιχειρήσει να
επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, ι) τηρεί τις
υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, κ) δεν έχει παράσχει συμβουλές και δεν έχει αναμειχθεί στην προετοιμασία της
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διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, Γ) δεν έχει επιβληθεί εις βάρος της ποινή αποκλεισμού από
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, Δ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών, Ε) για την πιστοποίηση του επαγγέλματος και των
δραστηριοτήτων υποβάλλεται πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου καθώς
και το ιδρυτικό ΦΕΚ, ΣΤ) η προσφορά ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής όπως
ορίζοντα από την διακήρυξη

 Πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θες/νίκης με αρ.πρ.:253842/03-01-2017
 Υπεύθυνη Δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας Αυγουστή Αντωνίου ότι όλοι οι

εργαζόμενοι που απασχολούνται στην εταιρία είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 Πίνακας Προσωπικού της εταιρίας
 ΦΕΚ με αρ.φύλλου 2390/08-09-2014
 Πρακτικό συνεδριάσεως Δ.Σ. Νο 999/16-02-2017
 Εξουσιοδότηση της εταιρίας ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ στον Πεϊμανίδη Κων/νο με ΑΔΤ: ΑΒ 708277 όπως καταθέσει

τον φάκελο προσφορά στον διαγωνισμό
 Κλειστός φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
 Κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Fax: 2310521415

2η   «ΦΑΛΙΕΡΟΥ Κ. ΚΥΡΙΑΚΗ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 10431 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:014377735000
Η προσφορά πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 441/21-02-2017 και ώρα: 09:55

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά: (Η συμμετοχή αφορά στην ομάδα των ΛΙΠΑNTΙΚΩΝ & των ΚΑΥΣΙΜΩΝ)

 Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με αρ.πρ.:ΡΤ20170221-GEN010/21-02-2017
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (Γραφείο Παρ/κών

141-Κιλκίς) με αριθμό 63, ποσού 1.180,00€
 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Φαλιέρου Κυριακής
 Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία του Τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ.

Κιλκίς με αρ.δήλωσης:539/17-11-2010
 Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία του Τμήματος Μητρώου της

Δ.Ο.Υ. Κιλκίς με αρ.δήλωσης:3131/29-11-2010
 Βεβαίωση ΚΑΔ από το TAXISNET
 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 ν.4412/2016 του άρθρου 23.1 της διακήρυξης
 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση του Τμήματος Οινικού Μητρώου της Εισαγγελίας

Πρωτοδικών Θες/νίκης με αρ.πρ.:16291/13-02-2017
 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό από τον ΕΦΚΑ με

αρ.πρ.:197067/09-02-2017 και ισχύει μέχρι 28-02-2017
 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ με αρ.συστ.:000/Π/46856/2017, αρ.πρ.:65383/17-02-

2017 και ισχύει μέχρι 16-08-2017
 Πιστοποιητικό του Τμήματος Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθ.10401/06-12-2016
 Πιστοποιητικό του Τμήματος Γραμματείας-Πιστοποιητικών-Διαθηκών-Σωματείων του Πρωτοδικείου

Θες/νίκης με αρ.36574/07-12-2016
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κιλκίς με αριθμό 93/13-02-2017
 Πιστοποιητικό του Τμήματος Πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου Κιλκίς με αριθμό 76/13-02-2017
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κιλκίς με αριθμό 44/2017 και ημ/νία 13-02-2017
 Υπεύθυνη Δήλωση της Φαλιέρου Κυριακής ότι υποβάλλει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας

και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της σχετικοί λόγοι αποκλεισμού
 Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Κιλκίς με αρ.πρ.:16709/10-02-2017 και ισχύει μέχρι 31-12-2017
 Υπεύθυνη Δήλωση της Φαλιέρου Κυριακής ότι α) υποβάλλει προσφορά για το σύνολο της

προμήθειας, β) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, γ) η προσφορά
συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη
γνώση, δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, ε) παραιτείται από
κάθε δικαίωμα αποζημίωσης της σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για
αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του διαγωνισμού, στ) συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο
του παρόντος διαγωνισμού.

 Υπεύθυνη Δήλωση της Φαλιέρου Κυριακής ότι εξουσιοδοτεί τον Μεταξά Σωτήριο με Α.Δ.Τ.:ΑΕ 382278
να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στο άνοιγμα της προσφοράς

 Κλειστός φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
 Κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

ΑΔΑ: 6Μ5ΜΟΛΚ8-943
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Fax: 2341041237

Στη συνέχεια, αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα
μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν επιμέρους στοιχεία τους για τους διαγωνιζομένους. Οι οικονομικές
προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα ο
οποίος έχει ως εξής:

1) «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.»
ΟΜΑΔΑ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

1 Λιπαντικά 945 56% 2.200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.200,00 €

ΦΠΑ 24% 528,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.728,00 €

2) «ΦΑΛΙΕΡΟΥ Κ.ΚΥΡΙΑΚΗ»

ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

1 Πετρέλαιο κίνησης 41.613,03 0% 42.754,03 €

3 Βενζίνη αμόλυβδη 1.000,00 0% 1.245,97 €

2 Πετρέλαιο θέρμανσης 12.704,92 0% 10.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 54.000,00 €

ΦΠΑ 24% 12.960,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 66.960,00 €

ΟΜΑΔΑ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

1 Λιπαντικά 945 10% 4.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 4.500,00 €

ΦΠΑ 24% 1.080,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 5.580,00 €

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε σφάλμα στην οικονομική προσφορά της εταιρίας «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε» και
συγκεκριμένα στον υπολογισμό του καθαρού ποσού που αναγράφεται στο έντυπο της οικονομικής
προσφοράς, 2.184,50 € αντί του ορθού ποσού 2.200,00 €.
Δηλαδή ποσοστό έκπτωσης 56% * 5.000,00=2.200,00€

Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε την
έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το
άρθρο 4.1 της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 24.2 της παρούσας, με βάση τα
δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 21 και 22 της παρούσας. Τέλος
έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/16 άρθρα 95 και 98.
Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν διαπίστωσε σφάλματα οπότε και οι δυο
εταιρίες γίνονται δεκτές στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
Έπειτα η Ε.Δ. προχώρησε στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και διαπίστωσε ότι
πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

ΑΔΑ: 6Μ5ΜΟΛΚ8-943
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Για την ΟΜΑΔΑ Α (ΚΑΥΣΙΜΑ) προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρία  «ΦΑΛΙΕΡΟΥ
Κ.ΚΥΡΙΑΚΗ» με ποσοστό έκπτωσης 0% και συνολική οικονομική προσφορά 54.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Για την ΟΜΑΔΑ Β (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρία «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.» με
ποσοστό έκπτωσης 56% και συνολική οικονομική προσφορά 2.200,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2017

Το πρακτικό αποστάλθηκε στους οικονομικούς φορείς.
Επί του πρακτικού  δημοπρασίας δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

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

Αποφάσισε και εγκρίνει

 Εγκρίνει  το πρακτικό της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια λιπαντικών και
υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2017».

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο Προμήθεια λιπαντικών
και υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2017» [Αρ. μελέτης Π1/2017
προϋπολογισμού 59.000,00 € χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ 64.00, 64.08.01, 62.07.01.01] για την
ομάδα Α’ (ΚΑΥΣΙΜΑ) στην επιχείρηση «ΦΑΛΙΕΡΟΥ Κ.ΚΥΡΙΑΚΗ», µε Α.Φ.Μ.: 055272186,
Διεύθυνση : Γαλλικός Κιλκίς, ∆.Ο.Υ.: Κιλκίς, με συνολική οικονομική προσφορά :
Πετρέλαιο κίνησης 42.754,03 € (πλέον Φ.Π.Α), Βενζίνη αμόλυβδη 1.245,97 € (πλέον
Φ.Π.Α) και πετρέλαιο θέρμανσης 10.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α).

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο Προμήθεια λιπαντικών
και υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2017» [Αρ. μελέτης Π1/2017
προϋπολογισμού 59.000,00 € χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ 64.00, 64.08.01, 62.07.01.01] για  την
ομάδα Β’ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) στην επιχείρηση «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.», µε Α.Φ.Μ.: 095368953, Διεύθυνση
: Μοναστηρίου 212, Θεσσαλονίκη, ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσααλονίκης, με συνολική οικονομική
προσφορά : Λιπαντικά 2.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α)

 Η παραπάνω προσφορές κρίνονται συμφέρουσες, τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με
τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού.

 Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 Η δαπάνη των προμηθειών θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει
τους κωδικούς Κ.Α. 64.00 (ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ),
64.08.01 (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) και 62.07.01.01 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ) του προϋπολογισμού του έτους 2017, όπου
προβλέφθηκε σχετική δαπάνη του προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2017, όπου
υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

ΑΔΑ: 6Μ5ΜΟΛΚ8-943
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 4-51/9-3-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς

ΑΔΑ: 6Μ5ΜΟΛΚ8-943
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