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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  9/2018 

Σεο κε αξηζκό 9/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ην Κηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα πκβνπιίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζήκεξα ζηηο 3 Μαΐνπ 2018 θαη 
ώξα: 12:00 κ.κ., εκέξα Πέκπηε, ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζκό   1243/27-04-2018, έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.. ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Ν.1069/1980 «πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο», 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95(ΦΔΚ 113/15-06-95). 

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα έμη (6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Πξφεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεψξγηνο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο 
4) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο 
5) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  
6) Παξαγηφο Ισάλλεο, Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

1) Μαπξνπνχινπ νθία, Δθπξφζσπνο Ιαηξηθνχ πιιφγνπ, Μέινο 

 
ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΖ 9-117/3-5-2018. 
 
Καηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΣΖ Γ.Δ. ΜΟΤΡΗΧΝ». 
 
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΧΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ισάλλε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, 
ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΜΟΤΡΙΩΝ» πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 

2
Ο
 (ΔΕΤΣΕΡΟ) ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΔ 

 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
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1. τοιχεία Διαγωνιςμού: 

Σο παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, Σελικισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν & 
Σελικισ Κατακφρωςθσ αφορά ςτον διαγωνιςμό  με τα  κάτωκι ςτοιχεία: 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. 
ΜΟΤΡΙΩΝ» 

4 υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ  ςε ευρϊ (€) 
χωρίσ ΦΠΑ 24% 

59.850,49  € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Ζςοδα Κωδικόσ : 11.02.02.25 

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ  διακιρυξθσ:  784 / 20-03-2018 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν 
επιχείρθςθ: «ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ 
ΝΙΚΟΛΑΟΤ»    

Ημερομηνία : 19-04-2018 

8 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

20/04/2018, ημζρα: Παραςκευή 

 

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 20/04/2018 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12:15 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ , παρευρζκθςαν οι: 

1.  Παραγιός Ιωάννες, ΠΕ Πολιηικός Μετανικός ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς,  

2. Γιοβανούδες Υρήζηος, ΠΕ Πολιηικός Μετανικός ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς 

3. Αποζηολίδες Νικόλαος  , ΠΕ Υεμικός Μετανικός  ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς 

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 
(ΕΔΔΑΠ),  

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σθν Ζγγραφθ πρόςκλθςθ ςτον προςωρινό μειοδότθ, για προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
(Άρκρα 103, Ν. 4412/16 ), με αρικμό πρωτοκόλλου: 1109/17-04-2018 

2. Σθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν επιχείρθςθ: «ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ 
ΝΙΚΟΛΑΟΤ»  με  αρικμό πρωτοκόλλου: 1147/19-04-2018 

ΠΡΟΕΒΗΑΝ 

ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ηε ζχληαμε Πξαθηηθνχ γηα ιήςε Απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 103, παξ.1 Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηρείξεζε: 

ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ (ΑΦΜ: 044518369)   

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφή και ςτθ 
δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

τθ ςυνζχεια θ επιτροπι αφοφ μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου των Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ, τα οποία προςκομίςκθκαν εμπρόκεςμα και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, προχϊρθςε ςτον ουςιαςτικό 
και αναλυτικό ζλεγχο των ςτοιχείων τουσ. 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

 

 Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο τθσ ΑΑΔΕ με αρ.πρ.:64522582/01-03-2018 και 
ιςχφει μζχρι 01-05-2018 

 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ από τον ΕΦΚΑ με Αρ.υςτ.:000/Π/337756/2017, 
αρ.πρ.:508885/09-11-2017 και ιςχφει μζχρι 08-05-2018 
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 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Επαγγελματικϊν 
Διαφορϊν & Πεικαρχικοφ Ελζγχου με αρ.πρ.:83/58259, θμερομθνία 10/01/2018 και ιςχφει για ζξι (6) 
μινεσ 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Επαγγελματικϊν 
Θεμάτων με αρ.πρ.:84/58259 και θμερομθνία 10/01/2018 

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα από τθν Δ/νςθ Ειςφορϊν τθσ Περιφερειακισ Μονάδασ ΕΦΚΑ με 
αρ.πρ.:1202/19-03-2018 και ιςχφει μζχρι 19-09-2019 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Επαγγελματικϊν 
Θεμάτων για τον Πιπίνθ Χαράλαμπο με αρ.πρ.:84/78565 και θμερομθνία 10-01-2018 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Επαγγελματικϊν 
Διαφορϊν & Πεικαρχικοφ Ελζγχου  για τον Πιπίνθ Χαράλαμπο με αρ.πρ.:83/78565, θμερομθνία 
10/01/2018 και ιςχφει για ζξι (6) μινεσ 

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα από το Σμιμα Διαχείριςθσ Ειςφορϊν του ΕΦΚΑ για τον Πιπίνθ Χαράλαμπο 
με αρ.πρ.:44705/06-12-2017 και ιςχφει μζχρι 06-06-2018 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για Γενικι Χριςθ από τθν Ειςαγγελία Πρωτοδικϊν Θες/νίκθσ, Σμιμα 
Ποινικοφ Μθτρϊου με αρ.πρ.:27639/07-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου εκκακαριςτι / ςυνεκκακαριςτι του Πρωτοδικείου 
Θες/νίκθσ, Σμιμα Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:7276/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ για υπαγωγι ςτο  κακεςτϊσ ειδικισ 
εκκακάριςθσ του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – 
Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:7275/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ ςυνδιαλλαγισ – εξυγίανςθσ (άρκρο 99 
Ν.3588/2007) του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – 
Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:7274/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ πτϊχευςθσ διλωςθ παφςθ πλθρωμϊν του 
Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – Εταιρικϊν με 
αρ.πιςτ.:7273/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα 
Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:7272/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ πτωχεφςεωσ του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα Πτωχεφςεων ,με 
αρ.πιςτ.:2217/08-03-2018 

 Αναφορά περαίωςθσ ζργου τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Ν.Προποντίδασ με θμερομθνία 
29-11-2017 

 Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Κιλκίσ με αρ.πρ.:27499/18-
07-2017 

 Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Παιονίασ με θμερομθνία 
30-06-2017 

 Βεβαίωςθ ανεκτζλεςτου υπολοίπου τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ με αρ.πρ.:5781/20-12-2017 

 Βεβαίωςθ για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων από τον φνδεςμο Πιςτοποιθμζνων 
Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων & Σεχνικϊν Επιχειριςεων Θες/νίκθσ & Κεντρικισ Μακεδονίασ με 
αρ.πρ.:47/07-02-2018 και ιςχφει μζχρι 31-01-2019 

 Βεβαίωςθ ανεκτζλεςτου υπολοίπου τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ με αρ.πρ.:627/08-03-2018 
 

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλήρησ και 
(ii) όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (άρκρο 103). 

 

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ  για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν  κάτωκι επιχείρθςθ:   
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 Α/Α Επωνυμία Επιχείρθςθσ Αξία ςφμβαςθσ χωρίσ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ (24 %) Αξία με ΦΠΑ 

1 

  ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ 
ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

(ΑΦΜ: 044518369 ) 

32.319,26 € 7.756,62 € 40.075,88 € 

διότι είναι θ επιχείρθςθ που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά. 

 
 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Σον Φάκελο των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, κακϊσ διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ ιταν πλιρθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό και (ii) όλα τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό. 

 

 Κατακυρϊνει τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΜΟΤΡΙΩΝ», 
προχπολογιςμοφ 59.850,49 €  χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 11.02.02.25 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΜΟΤΡΙΩΝ) 
ςτθν εταιρεία: : «ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ», με Α.Φ.Μ.: 044518369, Δ.Ο.Τ.: Θεςςαλονίκθσ Σ’, 
Διεφκυνςθ: Π. Σραϊανοφ 23,  Σ.Κ. 54453, με μζςθ τεκμαρτι ζκπτωςθ 46% επί του προχπολογιςμοφ του ζργου 
και ςυνολικι προςφορά 32.319,26 € (χωρίσ ΦΠΑ 24%). 
 

 Η χρθματοδότθςθ του ζργου κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τισ  πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ Κ.Α. 11.02.02.25 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΜΟΤΡΙΩΝ) και του Κ.Α.54.00.28 (ΦΠΑ 
ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 

 

 Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 
 

 Εξουςιοδοτεί τθν Πρόεδρο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

 Να κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 
και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. (Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α, Άρκρο 316 - Κατακφρωςθ - φναψθ 
ςφμβαςθσ) 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-117/3-5-2018. 

 
 

 
 
ΘΔΜΑ 2ν - ΑΠΟΦΑΖ 9-118/03-05-2018. 
 
Καηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΣΖ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ». 
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Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε 
ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ισάλλε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, 
ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε 
ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ» πνπ έρεη σο εμήο : 
 

 
2

Ο
 (ΔΕΤΣΕΡΟ) ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΔ 

 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

1. τοιχεία Διαγωνιςμού: 

Σο παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, Σελικισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν & 
Σελικισ Κατακφρωςθσ αφορά ςτον διαγωνιςμό  με τα  κάτωκι ςτοιχεία: 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ» 

4 υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ  ςε ευρϊ (€) 
χωρίσ ΦΠΑ 24% 

59.952,26  € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Ζςοδα Κωδικόσ : 11.02.02.21 

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ  διακιρυξθσ:  770 / 19-03-2018 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν 
επιχείρθςθ: «ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ 
ΝΙΚΟΛΑΟΤ»    

Ημερομηνία : 19-04-2018 

8 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

20/04/2018, ημζρα: Παραςκευή 

 

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 20/04/2018 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12:30 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ , παρευρζκθςαν οι: 

4.  Παραγιός Ιωάννες, ΠΕ Πολιηικός Μετανικός ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς,  

5. Γιοβανούδες Υρήζηος, ΠΕ Πολιηικός Μετανικός ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς 

6. Αποζηολίδες Νικόλαος  , ΠΕ Υεμικός Μετανικός  ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς 

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 
(ΕΔΔΑΠ),  

Ζχοντασ υπόψθ: 

3. Σθν Ζγγραφθ πρόςκλθςθ ςτον προςωρινό μειοδότθ, για προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
(Άρκρα 103, Ν. 4412/16 ), με αρικμό πρωτοκόλλου: 1107/17-04-2018 

4. Σθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν επιχείρθςθ: «ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ 
ΝΙΚΟΛΑΟΤ»  με  αρικμό πρωτοκόλλου: 1146/19-04-2018 

ΠΡΟΕΒΗΑΝ 

ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ηε ζχληαμε Πξαθηηθνχ γηα ιήςε Απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 103, παξ.1 Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηρείξεζε: 

ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ (ΑΦΜ: 044518369)   

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφή και ςτθ 
δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 
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τθ ςυνζχεια θ επιτροπι αφοφ μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου των Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ, τα οποία προςκομίςκθκαν εμπρόκεςμα και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, προχϊρθςε ςτον ουςιαςτικό 
και αναλυτικό ζλεγχο των ςτοιχείων τουσ. 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

 

 Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο τθσ ΑΑΔΕ με αρ.πρ.:64522582/01-03-2018 και 
ιςχφει μζχρι 01-05-2018 

 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ από τον ΕΦΚΑ με Αρ.υςτ.:000/Π/337756/2017, 
αρ.πρ.:508885/09-11-2017 και ιςχφει μζχρι 08-05-2018 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Επαγγελματικϊν 
Διαφορϊν & Πεικαρχικοφ Ελζγχου με αρ.πρ.:83/58259, θμερομθνία 10/01/2018 και ιςχφει για ζξι (6) 
μινεσ 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Επαγγελματικϊν 
Θεμάτων με αρ.πρ.:84/58259 και θμερομθνία 10/01/2018 

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα από τθν Δ/νςθ Ειςφορϊν τθσ Περιφερειακισ Μονάδασ ΕΦΚΑ με 
αρ.πρ.:1202/19-03-2018 και ιςχφει μζχρι 19-09-2019 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Επαγγελματικϊν 
Θεμάτων για τον Πιπίνθ Χαράλαμπο με αρ.πρ.:84/78565 και θμερομθνία 10-01-2018 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Επαγγελματικϊν 
Διαφορϊν & Πεικαρχικοφ Ελζγχου  για τον Πιπίνθ Χαράλαμπομε αρ.πρ.:83/78565, θμερομθνία 
10/01/2018 και ιςχφει για ζξι (6) μινεσ 

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα από το Σμιμα Διαχείριςθσ Ειςφορϊν του ΕΦΚΑ για τον Πιπίνθ Χαράλαμπο 
με αρ.πρ.:44705/06-12-2017 και ιςχφει μζχρι 06-06-2018 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για Γενικι Χριςθ από τθν Ειςαγγελία Πρωτοδικϊν Θες/νίκθσ, Σμιμα 
Ποινικοφ Μθτρϊου με αρ.πρ.:27639/07-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου εκκακαριςτι / ςυνεκκακαριςτι του Πρωτοδικείου 
Θες/νίκθσ, Σμιμα Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:7276/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ για υπαγωγι ςτο  κακεςτϊσ ειδικισ 
εκκακάριςθσ του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – 
Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:7275/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ ςυνδιαλλαγισ – εξυγίανςθσ (άρκρο 99 
Ν.3588/2007) του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – 
Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:7274/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ πτϊχευςθσ διλωςθ παφςθ πλθρωμϊν του 
Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – Εταιρικϊν με 
αρ.πιςτ.:7273/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα 
Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:7272/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ πτωχεφςεωσ του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα Πτωχεφςεων ,με 
αρ.πιςτ.:2217/08-03-2018 

 Αναφορά περαίωςθσ ζργου τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Ν.Προποντίδασ με θμερομθνία 
29-11-2017 

 Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Κιλκίσ με αρ.πρ.:27499/18-
07-2017 

 Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Παιονίασ με θμερομθνία 
30-06-2017 

 Βεβαίωςθ ανεκτζλεςτου υπολοίπου τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ με αρ.πρ.:5781/20-12-2017 

 Βεβαίωςθ για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων από τον φνδεςμο Πιςτοποιθμζνων 
Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων & Σεχνικϊν Επιχειριςεων Θες/νίκθσ & Κεντρικισ Μακεδονίασ με 
αρ.πρ.:47/07-02-2018 και ιςχφει μζχρι 31-01-2019 
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 Βεβαίωςθ ανεκτζλεςτου υπολοίπου τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ με αρ.πρ.:627/08-03-2018 
 

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλήρησ και 
(ii) όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (άρκρο 103). 

 

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ  για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν  κάτωκι επιχείρθςθ:   

 

 Α/Α Επωνυμία Επιχείρθςθσ Αξία ςφμβαςθσ χωρίσ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ (24 %) Αξία με ΦΠΑ 

1 

  ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ 
ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

(ΑΦΜ: 044518369 ) 

29.376,61 € 7.050,39 € 36.427,00 € 

διότι είναι θ επιχείρθςθ που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά. 

 
 
 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Σον Φάκελο των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, κακϊσ διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ ιταν πλιρθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό και (ii) όλα τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό. 

 

 Κατακυρϊνει τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ», 
προχπολογιςμοφ 59.952,26€  χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 11.02.02.21 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ) ςτθν 
εταιρεία: «ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ», με Α.Φ.Μ.: 044518369, Δ.Ο.Τ.: Θεςςαλονίκθσ Σ’, 
Διεφκυνςθ: Π. Σραϊανοφ 23,  Σ.Κ. 54453, με μζςθ τεκμαρτι ζκπτωςθ 51% επί του προχπολογιςμοφ του ζργου 
και ςυνολικι προςφορά 29.376,61 € (χωρίσ ΦΠΑ 24%). 
 

 Η χρθματοδότθςθ του ζργου κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τισ  πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ Κ.Α. 11.02.02.21 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ) και του Κ.Α.54.00.28 (ΦΠΑ 
ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 

 

 Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 
 

 Εξουςιοδοτεί τθν Πρόεδρο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

 Να κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 
και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. (Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α, Άρκρο 316 - Κατακφρωςθ - φναψθ 
ςφμβαςθσ) 
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Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-118/17-4-2018. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 3ν - ΑΠΟΦΑΖ 9-119/3-5-2018. 
 
Καηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΣΖ Γ.Δ. ΚΡΟΤΗΧΝ». 
 
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΗΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ισάλλε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, 
ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΡΟΤΙΩΝ» πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 

  2
Ο
 (ΔΕΤΣΕΡΟ) ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΔ 

 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
 

1. τοιχεία Διαγωνιςμού: 

Σο παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, Σελικισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν & 
Σελικισ Κατακφρωςθσ αφορά ςτον διαγωνιςμό  με τα  κάτωκι ςτοιχεία: 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. 
ΚΡΟΤΙΩΝ» 

4 υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ  ςε ευρϊ (€) 
χωρίσ ΦΠΑ 24% 

59.850,49  € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Ζςοδα Κωδικόσ : 11.02.02.24 

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ  διακιρυξθσ:  775 / 19-03-2018 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν 
επιχείρθςθ: «ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ 
ΝΙΚΟΛΑΟΤ»    

Ημερομηνία : 19-04-2018 

8 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

20/04/2018, ημζρα: Παραςκευή 

 

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 20/04/2018 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12:45 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ , παρευρζκθςαν οι: 

7.  Παραγιός Ιωάννες, ΠΕ Πολιηικός Μετανικός ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς,  

8. Γιοβανούδες Υρήζηος, ΠΕ Πολιηικός Μετανικός ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς 

9. Αποζηολίδες Νικόλαος  , ΠΕ Υεμικός Μετανικός  ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς 

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 
(ΕΔΔΑΠ),  

Ζχοντασ υπόψθ: 

5. Σθν Ζγγραφθ πρόςκλθςθ ςτον προςωρινό μειοδότθ, για προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
(Άρκρα 103, Ν. 4412/16 ), με αρικμό πρωτοκόλλου: 1108/17-04-2018 
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6. Σθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν επιχείρθςθ: «ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ 
ΝΙΚΟΛΑΟΤ»  με  αρικμό πρωτοκόλλου: 1145/19-04-2018 

ΠΡΟΕΒΗΑΝ 

ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ηε ζχληαμε Πξαθηηθνχ γηα ιήςε Απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 103, παξ.1 Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηρείξεζε: 

ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ (ΑΦΜ: 044518369)   

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφή και ςτθ 
δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

τθ ςυνζχεια θ επιτροπι αφοφ μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου των Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ, τα οποία προςκομίςκθκαν εμπρόκεςμα και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, προχϊρθςε ςτον ουςιαςτικό 
και αναλυτικό ζλεγχο των ςτοιχείων τουσ. 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

 

 Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο τθσ ΑΑΔΕ με αρ.πρ.:64522582/01-03-2018 και 
ιςχφει μζχρι 01-05-2018 

 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ από τον ΕΦΚΑ με Αρ.υςτ.:000/Π/337756/2017, 
αρ.πρ.:508885/09-11-2017 και ιςχφει μζχρι 08-05-2018 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Επαγγελματικϊν 
Διαφορϊν & Πεικαρχικοφ Ελζγχου με αρ.πρ.:83/58259, θμερομθνία 10/01/2018 και ιςχφει για ζξι (6) 
μινεσ 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Επαγγελματικϊν 
Θεμάτων με αρ.πρ.:84/58259 και θμερομθνία 10/01/2018 

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα από τθν Δ/νςθ Ειςφορϊν τθσ Περιφερειακισ Μονάδασ ΕΦΚΑ με 
αρ.πρ.:1202/19-03-2018 και ιςχφει μζχρι 19-09-2019 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Επαγγελματικϊν 
Θεμάτων για τον Πιπίνθ Χαράλαμπο με αρ.πρ.:84/78565 και θμερομθνία 10-01-2018 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Επαγγελματικϊν 
Διαφορϊν & Πεικαρχικοφ Ελζγχου  για τον Πιπίνθ Χαράλαμπομε αρ.πρ.:83/78565, θμερομθνία 
10/01/2018 και ιςχφει για ζξι (6) μινεσ 

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα από το Σμιμα Διαχείριςθσ Ειςφορϊν του ΕΦΚΑ για τον Πιπίνθ Χαράλαμπο 
με αρ.πρ.:44705/06-12-2017 και ιςχφει μζχρι 06-06-2018 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για Γενικι Χριςθ από τθν Ειςαγγελία Πρωτοδικϊν Θες/νίκθσ, Σμιμα 
Ποινικοφ Μθτρϊου με αρ.πρ.:27639/07-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου εκκακαριςτι / ςυνεκκακαριςτι του Πρωτοδικείου 
Θες/νίκθσ, Σμιμα Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:7276/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ για υπαγωγι ςτο  κακεςτϊσ ειδικισ 
εκκακάριςθσ του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – 
Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:7275/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ ςυνδιαλλαγισ – εξυγίανςθσ (άρκρο 99 
Ν.3588/2007) του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – 
Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:7274/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ πτϊχευςθσ διλωςθ παφςθ πλθρωμϊν του 
Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – Εταιρικϊν με 
αρ.πιςτ.:7273/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα 
Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:7272/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ πτωχεφςεωσ του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα Πτωχεφςεων ,με 
αρ.πιςτ.:2217/08-03-2018 
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 Αναφορά περαίωςθσ ζργου τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Ν.Προποντίδασ με θμερομθνία 
29-11-2017 

 Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Κιλκίσ με αρ.πρ.:27499/18-
07-2017 

 Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Παιονίασ με θμερομθνία 
30-06-2017 

 Βεβαίωςθ ανεκτζλεςτου υπολοίπου τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ με αρ.πρ.:5781/20-12-2017 

 Βεβαίωςθ για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων από τον φνδεςμο Πιςτοποιθμζνων 
Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων & Σεχνικϊν Επιχειριςεων Θες/νίκθσ & Κεντρικισ Μακεδονίασ με 
αρ.πρ.:47/07-02-2018 και ιςχφει μζχρι 31-01-2019 

 Βεβαίωςθ ανεκτζλεςτου υπολοίπου τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ με αρ.πρ.:627/08-03-2018 
 

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλήρησ και 
(ii) όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (άρκρο 103). 

 

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ  για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν  κάτωκι επιχείρθςθ:   

 

 Α/Α Επωνυμία Επιχείρθςθσ Αξία ςφμβαςθσ χωρίσ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ (24 %) Αξία με ΦΠΑ 

1 

  ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ 
ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

(ΑΦΜ: 044518369 ) 

32.319,26 € 7.756,62 € 40.075,88 € 

διότι είναι θ επιχείρθςθ που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά. 

 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Σο πρακτικό τθσ Ε.Δ. αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ , αξιολόγθςθσ προςφορϊν και τελικισ 
κατακφρωςθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του ζργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. 
ΚΡΟΤΙΩΝ». 

 

 Σον Φάκελο των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, κακϊσ διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ ιταν πλιρθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό και (ii) όλα τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό. 

 

 Κατακυρϊνει τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό του ζργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. 
ΚΡΟΤΙΩΝ», ετιςιου προχπολογιςμοφ 59.850,49€  χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 11.02.02.24 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
ΣΗ Δ.Ε. ΚΡΟΤΙΩΝ) ςτθν εταιρεία: «ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ», με Α.Φ.Μ.: 044518369, 
Δ.Ο.Τ.: Θεςςαλονίκθσ Σ’, Διεφκυνςθ: Π. Σραϊανοφ 23,  Σ.Κ. 54453, με μζςθ τεκμαρτι ζκπτωςθ 46% επί του 
προχπολογιςμοφ του ζργου και ςυνολικι προςφορά 32.319,26 € (χωρίσ ΦΠΑ 24%).  
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 Η χρθματοδότθςθ του ζργου κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τισ  πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ Κ.Α. 11.02.02.24 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΚΡΟΤΙΩΝ) και του Κ.Α.54.00.28 
(ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 
 

 Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 
 

 Εξουςιοδοτεί τθν Πρόεδρο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

 Να κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 
και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. (Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α, Άρκρο 316 - Κατακφρωςθ - φναψθ 
ςφμβαςθσ) 

 

 
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-119/3-5-2018. 

 
 

 
 
ΘΔΜΑ 4ν - ΑΠΟΦΑΖ 9-120/03-05-2018. 
 
Δπηθχξσζε πξαθηηθνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΣΖ Γ.Δ. ΓΑΛΛΗΚΟΤ». 
 
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ισάλλε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, 
ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΓΑΛΛΙΚΟΤ» πνπ έρεη σο εμήο : 
 

2
Ο
 (ΔΕΤΣΕΡΟ) ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΔ 

 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
 

1. τοιχεία Διαγωνιςμού: 

Σο παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, Σελικισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν & 
Σελικισ Κατακφρωςθσ αφορά ςτον διαγωνιςμό  με τα  κάτωκι ςτοιχεία: 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. 
ΓΑΛΛΙΚΟΤ» 

4 υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ  ςε ευρϊ (€) 
χωρίσ ΦΠΑ 24% 

59.891,20  € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Ζςοδα Κωδικόσ : 11.02.02.22  

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ  διακιρυξθσ:  858 / 27-03-2018 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν 
επιχείρθςθ: «ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ 
ΝΙΚΟΛΑΟΤ»    

Ημερομηνία : 19-04-2018 
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8 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

20/04/2018, ημζρα: Παραςκευή 

 

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 20/04/2018 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12:00 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ , παρευρζκθςαν οι: 

10.  Παραγιός Ιωάννες, ΠΕ Πολιηικός Μετανικός ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς,  

11. Γιοβανούδες Υρήζηος, ΠΕ Πολιηικός Μετανικός ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς 

12. Αποζηολίδες Νικόλαος  , ΠΕ Υεμικός Μετανικός  ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς 

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 
(ΕΔΔΑΠ),  

Ζχοντασ υπόψθ: 

7. Σθν Ζγγραφθ πρόςκλθςθ ςτον προςωρινό μειοδότθ, για προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
(Άρκρα 103, Ν. 4412/16 ), με αρικμό πρωτοκόλλου: 1124/18-04-2018 

8. Σθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν επιχείρθςθ: «ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ 
ΝΙΚΟΛΑΟΤ»  με  αρικμό πρωτοκόλλου: 1144/19-04-2018 

ΠΡΟΕΒΗΑΝ 

ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ηε ζχληαμε Πξαθηηθνχ γηα ιήςε Απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 103, παξ.1 Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηρείξεζε: 

ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ (ΑΦΜ: 044518369)   

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφή και ςτθ 
δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

τθ ςυνζχεια θ επιτροπι αφοφ μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου των Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ, τα οποία προςκομίςκθκαν εμπρόκεςμα και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, προχϊρθςε ςτον ουςιαςτικό 
και αναλυτικό ζλεγχο των ςτοιχείων τουσ. 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

 

 Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο τθσ ΑΑΔΕ με αρ.πρ.:64522582/01-03-2018 και 
ιςχφει μζχρι 01-05-2018 

 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ από τον ΕΦΚΑ με Αρ.υςτ.:000/Π/337756/2017, 
αρ.πρ.:508885/09-11-2017 και ιςχφει μζχρι 08-05-2018 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Επαγγελματικϊν 
Διαφορϊν & Πεικαρχικοφ Ελζγχου με αρ.πρ.:83/58259, θμερομθνία 10/01/2018 και ιςχφει για ζξι (6) 
μινεσ 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Επαγγελματικϊν 
Θεμάτων με αρ.πρ.:84/58259 και θμερομθνία 10/01/2018 

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα από τθν Δ/νςθ Ειςφορϊν τθσ Περιφερειακισ Μονάδασ ΕΦΚΑ με 
αρ.πρ.:1202/19-03-2018 και ιςχφει μζχρι 19-09-2019 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Επαγγελματικϊν 
Θεμάτων για τον Πιπίνθ Χαράλαμπο με αρ.πρ.:84/78565 και θμερομθνία 10-01-2018 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Επαγγελματικϊν 
Διαφορϊν & Πεικαρχικοφ Ελζγχου  για τον Πιπίνθ Χαράλαμπομε αρ.πρ.:83/78565, θμερομθνία 
10/01/2018 και ιςχφει για ζξι (6) μινεσ 

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα από το Σμιμα Διαχείριςθσ Ειςφορϊν του ΕΦΚΑ για τον Πιπίνθ Χαράλαμπο 
με αρ.πρ.:44705/06-12-2017 και ιςχφει μζχρι 06-06-2018 
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 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για Γενικι Χριςθ από τθν Ειςαγγελία Πρωτοδικϊν Θες/νίκθσ, Σμιμα 
Ποινικοφ Μθτρϊου με αρ.πρ.:27639/07-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου εκκακαριςτι / ςυνεκκακαριςτι του Πρωτοδικείου 
Θες/νίκθσ, Σμιμα Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:7276/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ για υπαγωγι ςτο  κακεςτϊσ ειδικισ 
εκκακάριςθσ του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – 
Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:7275/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ ςυνδιαλλαγισ – εξυγίανςθσ (άρκρο 99 
Ν.3588/2007) του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – 
Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:7274/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ πτϊχευςθσ διλωςθ παφςθ πλθρωμϊν του 
Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – Εταιρικϊν με 
αρ.πιςτ.:7273/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα 
Γραμματείασ – Πιςτοποιθτικϊν – Διακθκϊν – Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:7272/08-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ πτωχεφςεωσ του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ, Σμιμα Πτωχεφςεων ,με 
αρ.πιςτ.:2217/08-03-2018 

 Αναφορά περαίωςθσ ζργου τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Ν.Προποντίδασ με θμερομθνία 
29-11-2017 

 Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Κιλκίσ με αρ.πρ.:27499/18-
07-2017 

 Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Παιονίασ με θμερομθνία 
30-06-2017 

 Βεβαίωςθ ανεκτζλεςτου υπολοίπου τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ με αρ.πρ.:5781/20-12-2017 

 Βεβαίωςθ για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων από τον φνδεςμο Πιςτοποιθμζνων 
Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων & Σεχνικϊν Επιχειριςεων Θες/νίκθσ & Κεντρικισ Μακεδονίασ με 
αρ.πρ.:47/07-02-2018 και ιςχφει μζχρι 31-01-2019 

 Βεβαίωςθ ανεκτζλεςτου υπολοίπου τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ με αρ.πρ.:627/08-03-2018 
 

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλήρησ και 
(ii) όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (άρκρο 103). 

 

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ  για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν  κάτωκι επιχείρθςθ:   

 

 Α/Α Επωνυμία Επιχείρθςθσ Αξία ςφμβαςθσ χωρίσ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ (24 %) Αξία με ΦΠΑ 

1 

  ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ 
ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ 

ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

(ΑΦΜ: 044518369 ) 

27.549,95 € 6.611,99 € 34.161,94 € 

διότι είναι θ επιχείρθςθ που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά. 

 
 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 
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Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Σον Φάκελο των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, κακϊσ διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ ιταν πλιρθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό και (ii) όλα τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό. 

 

 Κατακυρϊνει τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΤ», 
προχπολογιςμοφ 59.891,20€ χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 11.02.02.22 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΤ) 
ςτθν εταιρεία: : «ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ», με Α.Φ.Μ.: 044518369, Δ.Ο.Τ.: Θεςςαλονίκθσ Σ’, 
Διεφκυνςθ: Π. Σραϊανοφ 23,  Σ.Κ. 54453, με μζςθ τεκμαρτι ζκπτωςθ 54% επί του προχπολογιςμοφ του ζργου 
και ςυνολικι προςφορά 27.549,95 € (χωρίσ ΦΠΑ 24%). 
 

 Η χρθματοδότθςθ του ζργου κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τισ  πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ Κ.Α. 11.02.02.22 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΤ) και του Κ.Α.54.00.28 (ΦΠΑ 
ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 
 

 Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 
 

 Εξουςιοδοτεί τθν Πρόεδρο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

 Να κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 
και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. (Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α, Άρκρο 316 - Κατακφρωςθ - φναψθ 
ςφμβαςθσ) 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-120/17-4-2018. 
 

 
 

 
ΘΔΜΑ 5ν - ΑΠΟΦΑΖ 9-121/03-05-2018. 
 
Δπηθχξσζε πξαθηηθνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΣΖ Γ.Δ. ΓΟΨΡΑΝΖ». 
 
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ισάλλε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, 
ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΓΟΪΡΑΝΗ» πνπ έρεη σο εμήο : 
 

 
2

Ο
 (ΔΕΤΣΕΡΟ) ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΔ 

 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

1. τοιχεία Διαγωνιςμού: 
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Σο παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, Σελικισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν & 
Σελικισ Κατακφρωςθσ αφορά ςτον διαγωνιςμό  με τα  κάτωκι ςτοιχεία: 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. 
ΔΟΪΡΑΝΗ» 

4 υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ  ςε ευρϊ (€) 
χωρίσ ΦΠΑ 24% 

59.850,49  € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Ζςοδα Κωδικόσ : 11.02.02.23 

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ  διακιρυξθσ:  867 / 27-03-2018 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν 
επιχείρθςθ: «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΧΡΗΣΟ ΣΟΤ 
ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ»    

Ημερομηνία : 24-04-2018 

8 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

24/04/2018, ημζρα: Σρίτη 

 

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 24/04/2018 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 12:00 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ , παρευρζκθςαν οι: 

13.  Παραγιός Ιωάννες, ΠΕ Πολιηικός Μετανικός ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς,  

14. Γιοβανούδες Υρήζηος, ΠΕ Πολιηικός Μετανικός ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς 

15. Αποζηολίδες Νικόλαος  , ΠΕ Υεμικός Μετανικός  ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς 

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 
(ΕΔΔΑΠ),  

Ζχοντασ υπόψθ: 

9. Σθν Ζγγραφθ πρόςκλθςθ ςτον προςωρινό μειοδότθ, για προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
(Άρκρα 103, Ν. 4412/16 ), με αρικμό πρωτοκόλλου: 1125/18-04-2018 

10. Σθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν επιχείρθςθ: «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΧΡΗΣΟ ΣΟΤ 
ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ»  με  αρικμό πρωτοκόλλου: 1175/24-04-2018 

ΠΡΟΕΒΗΑΝ 

ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ηε ζχληαμε Πξαθηηθνχ γηα ιήςε Απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 103, παξ.1 Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηρείξεζε: 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΧΡΗΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ  (ΑΦΜ: 042880640)   

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφή και ςτθ 
δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

τθ ςυνζχεια θ επιτροπι αφοφ μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου των Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ, τα οποία προςκομίςκθκαν εμπρόκεςμα και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, προχϊρθςε ςτον ουςιαςτικό 
και αναλυτικό ζλεγχο των ςτοιχείων τουσ. 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

 Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.Ε.Π. με αρ.πρ.:Δ15/8662,θμερομθνία 05-09-2017 και ιςχφει μζχρι 04-09-
2020 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για Γενικι Χριςθ από το Σμιμα Ποινικοφ Μθτρϊου τθσ Ειςαγγελίασ 
πρωτοδικϊν Θες/νίκθσ με αρ.πρ.:37140/26-03-2018 

 Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο με Α/Α:372/29-03-2018 και ιςχφει μζχρι 29-04-
2018 

 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (για ςυμμετοχι ςε δθμοπραςίεσ) με αρ.ςυςτ.:519/Τ/32/2018, 
αρ.πρ.:32/28-03-2018 και ιςχφει μζχρι 27-09-2018 
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 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (για ςυμμετοχι ςε δθμοπραςίεσ) με αρ.ςυςτ,:519/Τ31/2018, 
αρ.πρ.:31/28-03-2018 και ιςχφει μζχρι 27-09-2018 

 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ με αρ.ςυςτ.:519/Τ/172/2018, αρ.πρ.:190/28-03-2018 και ιςχφει 
μζχρι 27-09-2018 

 Πιςτοποιθτικό του Πρωτοδικείου Κιλκίσ με αρικμό 61/29-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό του Πρωτοδικείου Κιλκίσ με αρικμό 153/29-03-2018 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Επαγγελματικϊν Διαφορϊν & Πεικαρχικοφ 
Ελζγχου με αρ.πρ.:8914/49943, θμερομθνία 28-03-2018 και ιςχφει για ζξι (6) μινεσ 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Σμιμα Σράπεηασ πλθροφοριϊν ΣΕΕ με 
αρ.πρ.:119665/49943 και θμερομθνία 11-01-2018 

 Πίνακασ ζργων ςε εξζλιξθ με θμερομθνία 10-04-2018 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ του Χαραλαμπίδθ Χριςτου ότι τα ζργα που ζχει ςε εξζλιξθ είναι ςτθ ΔΕΤΑ Κιλκίσ και 
δεν υπάρχει ανεκτζλεςτο πάνω του επιτρεπόμενου ορίου 

 Βεβαίωςθ ανεκτζλεςτου υπολοίπου για το ζργο: «ΜΙΚΡΑ ΣΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ Δ.Ε. 
ΜΟΤΡΙΩΝ, ΔΟΪΡΑΝΗ, ΧΕΡΟΤ» με αρ.πρ.:1171/24-04-2018 

 Βεβαίωςθ ανεκτζλεςτου υπολοίπου για το ζργο: «ΜΙΚΡΑ ΣΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ Δ.Ε. 
ΚΡΟΤΙΩΝ» με αρ.πρ.:1174/24-04-2018 

 Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ & Πιςτοποιθτικό υπολειπόμενθσ οφειλισ βάςει του 
Ν.4321/15 με αρ.πρ.:42/11-04-2018 και ιςχφει μζχρι 11-05-2018 

 

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλήρησ και 
(ii) όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (άρκρο 103). 

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ  για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν  κάτωκι επιχείρθςθ:   

 

 Α/Α Επωνυμία Επιχείρθςθσ Αξία ςφμβαςθσ χωρίσ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ (24 %) Αξία με ΦΠΑ 

1 

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ 
ΧΡΗΣΟ ΣΟΤ 
ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 

(ΑΦΜ: 042880640 ) 

26.932,72 € 6.463,85 € 33.396,57 € 

διότι είναι θ επιχείρθςθ που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά. 

 
 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Σον Φάκελο των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, κακϊσ διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ ιταν πλιρθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό και (ii) όλα τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό. 

 

 Κατακυρϊνει τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗ», 
προχπολογιςμοφ 59.850,49€ χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 11.02.02.23 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗ) 
ςτθν εταιρεία: : «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΧΡΗΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ», με Α.Φ.Μ.: 042880640, Δ.Ο.Τ.: Κιλκίσ, 
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Διεφκυνςθ: Δροςάτο, Κιλκίσ,  Σ.Κ. 61003, με μζςθ τεκμαρτι ζκπτωςθ 55% επί του προχπολογιςμοφ του ζργου 
και ςυνολικι προςφορά 26.932,72 € (χωρίσ ΦΠΑ 24%). 
 

 Η χρθματοδότθςθ του ζργου κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τισ  πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ Κ.Α. 11.02.02.23 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗ) και του Κ.Α.54.00.28 
(ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 

 

 Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 
 

 Εξουςιοδοτεί τθν Πρόεδρο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

 Να κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 
και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. (Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α, Άρκρο 316 - Κατακφρωςθ - φναψθ 
ςφμβαςθσ) 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-121/17-4-2018. 

 
 

 
 
ΘΔΜΑ 6ν - ΑΠΟΦΑΖ 9-122/03-05-2018. 
 
Δπηθχξσζε πξαθηηθνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΣΖ Γ.Δ. ΥΔΡΟΤ». 
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΚΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ισάλλε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, 
ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΥΔΡΟΤ» πνπ έρεη σο εμήο : 
 

 
2

Ο
 (ΔΕΤΣΕΡΟ) ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΔ 

 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

1. τοιχεία Διαγωνιςμού: 

Σο παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, Σελικισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν & 
Σελικισ Κατακφρωςθσ αφορά ςτον διαγωνιςμό  με τα  κάτωκι ςτοιχεία: 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. 
ΧΕΡΟΤ» 

4 υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ  ςε ευρϊ (€) 
χωρίσ ΦΠΑ 24% 

59.891,20  € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Ζςοδα Κωδικόσ : 11.02.02.27 

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ  διακιρυξθσ:  872 / 27-03-2018 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν Ημερομηνία : 25-04-2018 
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επιχείρθςθ: «ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ 
ΝΙΚΟΛΑΟΤ»    

8 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

26/04/2018, ημζρα: Πζμπτη 

 

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 26/04/2018 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 12:00 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ , παρευρζκθςαν οι: 

16.  Παραγιός Ιωάννες, ΠΕ Πολιηικός Μετανικός ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς,  

17. Γιοβανούδες Υρήζηος, ΠΕ Πολιηικός Μετανικός ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς 

18. Αποζηολίδες Νικόλαος  , ΠΕ Υεμικός Μετανικός  ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς 

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 
(ΕΔΔΑΠ),  

Ζχοντασ υπόψθ: 

11. Σθν Ζγγραφθ πρόςκλθςθ ςτον προςωρινό μειοδότθ, για προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
(Άρκρα 103, Ν. 4412/16 ), με αρικμό πρωτοκόλλου: 1126/18-04-2018 

12. Σθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν επιχείρθςθ: «ΑΜΑΝΑΣΙΔΗ ΟΛΟΜΩΝ-
ΓΕΩΡΓΙΟ»  με  αρικμό πρωτοκόλλου: 1198/25-04-2018 

ΠΡΟΕΒΗΑΝ 

ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ηε ζχληαμε Πξαθηηθνχ γηα ιήςε Απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 103, παξ.1 Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηρείξεζε: 

 ΑΜΑΝΑΣΙΔΗ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟ (ΑΦΜ: 062952970)   

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφή και ςτθ 
δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

τθ ςυνζχεια θ επιτροπι αφοφ μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου των Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ, τα οποία προςκομίςκθκαν εμπρόκεςμα και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, προχϊρθςε ςτον ουςιαςτικό 
και αναλυτικό ζλεγχο των ςτοιχείων τουσ. 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

 

 Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.Ε.Π. με αρ.πρ.:Δ15/2481, θμερομθνία 28-06-2016 και ιςχφει μζχρι 27-06-
2019 

 Φωτοαντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ του Αμανατίδθ ολομϊντα-Γεωργίου  

 Διλωςθ ανεκτζλεςτου με θμερομθνία 12-04-2018 

 Βεβαίωςθ ανεκτζλεςτου υπολοίπου για το ζργο «ΜΙΚΡΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ» 
με αρ.πρ.:934/02-04-2018 

 Βεβαίωςθ ανεκτζλεςτου υπολοίπου για το ζργο: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΚΡΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΡΩΕΩΝ Δ.Ε. ΧΕΡΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» με αρ.πρ.:9149/02-04-
2018 

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τον ΕΦΚΑ για ςυμμετοχι ςε δθμοπραςίεσ με 
αρ.ςυςτ.:519/Τ/149/2017, αρ.πρ.:166/30-11-2017 και ιςχφει μζχρι 29-05-2018 

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τον ΕΦΚΑ με αρ.ςυςτ.:519/Τ/740/2017, αρ.πρ.:798/18-12-
2017 και ιςχφει μζχρι 15-06-2018 

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τον ΕΦΚΑ για τθν ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΑΜΑΝΑΣΙΔΗ ΟΛ.-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΕΤΘ.» με αρ.ςυςτ.:519/Τ/185/2018, αρ.πρ.:204/02-04-2018 και ιςχφει μζχρι 01-10-
2018 
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 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τον ΕΦΚΑ για ςυμμετοχι ςε δθμοπραςίεσ για τθν 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΑΝΑΣΙΔΗ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΕΤΘΤΜΙΟ» με 
αρ.ςυςτ.:519/Τ/2/2018, αρ.πρ.:2/12-01-2018 και ιςχφει μζχρι 11-07-2018 

 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα από τον ΕΦΚΑ με αρ.πρ.:38/13-03-2018 και ιςχφει μζχρι 13-09-2018 

 Αποδεικτικό ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το δθμόςιο από τθν ΑΑΔΕ με αρ.πρ.:64680946/03-04-2018 και 
ιςχφει μζχρι 03-05-2018 

 Αποδεικτικό ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το δθμόςιο από τθν ΑΑΔΕ  για τθν ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
«ΑΜΑΝΑΣΙΔΗ ΟΛΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΕΤΘΤΜΙΟ» με αρ.πρ.:64603845/19-03-2018 
και ιςχφει μζχρι 19-05-2018 

 Βεβαίωςθ από το Σμιμα Επαγγελματικϊν Διαφορϊν & Πεικαρχικοφ Ελζγχου του Σεχνικοφ 
Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ με αρ.πρ.:9231/106647, θμερομθνία 30-03-2018 και ιςχφει για ζξι (6) μινεσ 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για Γενικι Χριςθ από το Σμιμα Ποινικοφ Μθτρϊου τθσ Ειςαγγελίασ 
Πρωτοδικϊν Θες/νίκθσ με αρ.πρ.:39242/28-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό του Πρωτοδικείου Κιλκίσ με αρικμό 158/02-04-2018 

 Πιςτοποιθτικό του Πρωτοδικείου Κιλκίσ με αρικμό 63/02-04-2018 

 Πιςτοποιθτικό του Πρωτοδικείου Κιλκίσ για τθν ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΑΜΑΝΑΣΙΔΗ ΟΛΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ – 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΕΤΘΤΜΙΟ με αρικμό 64/02-04-2018   

 Πιςτοποιθτικό του Πρωτοδικείου Κιλκίσ για τθν ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΑΜΑΝΑΣΙΔΗ ΟΛΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ – 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΕΤΘΤΜΙΟ με αρικμό 159/02-04-2018   

 Τπεφκυνθ Διλωςθ του Αμανατίδθ ολομϊντα-Γεωργίου ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι 
οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 22.Α τθσ διακιρυξθσ για το ζργο : 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε ΧΕΡΟΤ» με θμερομθνία 10-04-2018 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ του Αμανατίδθ ολομϊντα-Γεωργίου ότι α) δεν βρίςκεται ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412-2016, β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία 
ζχουν κακοριςκεί ςφμφωνα με τα άρκρα 75,76 και 77 του Ν.4412-2016, γ) κατά περίπτωςθ τθρεί τουσ 
αντικειμενικοφσ κανόνεσ και κριτιρια που ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με το άρκρο 84 του Ν.4412-2016 
και δ) εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ δεν υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο 
ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ, δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του 
Ν.3310/2005(Α’30) με θμερομθνία 10-04-2018  

 Τπεφκυνθ Διλωςθ του Αμανατίδθ ολομϊντα- Γεωργίου ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι 
οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 22.Α 

 

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλήρησ 

και (ii) όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (άρκρο 103). 

 

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ  για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν  κάτωκι επιχείρθςθ:   

 

 Α/Α Επωνυμία Επιχείρθςθσ Αξία ςφμβαςθσ χωρίσ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ (24 %) Αξία με ΦΠΑ 

1 

  ΑΜΑΝΑΣΙΔΗ 
ΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟ 

(ΑΦΜ: 062952970 ) 

25.154,30 € 6.037,03 € 31.191,33 € 

διότι είναι θ επιχείρθςθ που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά. 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Σον Φάκελο των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, κακϊσ διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ ιταν πλιρθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό και (ii) όλα τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό. 

 

 Κατακυρϊνει τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΧΕΡΟΤ», 
προχπολογιςμοφ 59.891,20€ χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 11.02.02.27 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΧΕΡΟΤ) ςτθν 
εταιρεία: : «ΑΜΑΝΑΣΙΔΗ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟ», με Α.Φ.Μ.: 062952970, Δ.Ο.Τ.: Κιλκίσ, Διεφκυνςθ: Ν. 
Παναγιϊτου 58, Κιλκίσ,  Σ.Κ. 61100, με μζςθ τεκμαρτι ζκπτωςθ 58% επί του προχπολογιςμοφ του ζργου και 
ςυνολικι προςφορά 25.154,30 € (χωρίσ ΦΠΑ 24%). 
 

 Η χρθματοδότθςθ του ζργου κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τισ  πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ Κ.Α. 11.02.02.27 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΧΕΡΟΤ) και του Κ.Α.54.00.28 (ΦΠΑ 
ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 
 

 Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 
 

 Εξουςιοδοτεί τθν Πρόεδρο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

 Να κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 
και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. (Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α, Άρκρο 316 - Κατακφρωςθ - φναψθ 
ςφμβαςθσ) 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-122/17-4-2018. 

 
 

 
 
ΘΔΜΑ 7ν - ΑΠΟΦΑΖ 9-123/03-05-2018. 
 
Δπηθχξσζε πξαθηηθνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΣΖ Γ.Δ. ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ». 
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΒΓΟΜΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ισάλλε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, 
ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ» πνπ έρεη σο εμήο : 
 

  2Ο (ΔΕΤΣΕΡΟ) ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΔ 

 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΣΕΛΙΚΗ 
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
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1. τοιχεία Διαγωνιςμού: 

Σο παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, Σελικισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν & 
Σελικισ Κατακφρωςθσ αφορά ςτον διαγωνιςμό  με τα  κάτωκι ςτοιχεία: 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. 
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ» 

4 υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ  ςε ευρϊ (€) 
χωρίσ ΦΠΑ 24% 

59.891,20  € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Ζςοδα Κωδικόσ : 11.02.02.26 

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ  διακιρυξθσ:  821 / 22-03-2018 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν 
επιχείρθςθ: «ΠΕΪΣΙΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΟΤ ΠΕΣΡΟΤ»    

Ημερομηνία : 27-04-2018 

8 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

27/04/2018, ημζρα: Παραςκευή 

 

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 27/04/2018 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12:00 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ , παρευρζκθςαν οι: 

19.  Παραγιός Ιωάννες, ΠΕ Πολιηικός Μετανικός ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς,  

20. Γιοβανούδες Υρήζηος, ΠΕ Πολιηικός Μετανικός ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς 

21. Αποζηολίδες Νικόλαος  , ΠΕ Υεμικός Μετανικός  ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς 

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 
(ΕΔΔΑΠ),  

Ζχοντασ υπόψθ: 

13. Σθν Ζγγραφθ πρόςκλθςθ ςτον προςωρινό μειοδότθ, για προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
(Άρκρα 103, Ν. 4412/16 ), με αρικμό πρωτοκόλλου: 1127/18-04-2018 

14. Σθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν επιχείρθςθ: «ΠΕΪΣΙΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΟΤ 
ΠΕΣΡΟΤ»  με  αρικμό πρωτοκόλλου: 1234/27-04-2018 

ΠΡΟΕΒΗΑΝ 

ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ηε ζχληαμε Πξαθηηθνχ γηα ιήςε Απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 103, παξ.1 Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηρείξεζε: 

ΠΕΪΣΙΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΟΤ ΠΕΣΡΟΤ (ΑΦΜ: 043173630)   

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφή και ςτθ 
δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

τθ ςυνζχεια θ επιτροπι αφοφ μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου των Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ, τα οποία προςκομίςκθκαν εμπρόκεςμα και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, προχϊρθςε ςτον ουςιαςτικό 
και αναλυτικό ζλεγχο των ςτοιχείων τουσ. 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

 Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. με αρ.πρ.:Δ15/4115, θμερομθνία 03-03-2017 και ιςχφει μζχρι 02-03-
2020 

 Φωτοαντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ του Πεϊτςίνθ Βαςιλείου 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για Γενικι Χριςθ από Σμιμα Ποινικοφ Μθτρϊου τθσ Ειςαγγελίασ 
Πρωτοδικϊν Κοηάνθσ με αρ.πρ.:3342/13-02-2018 

 Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο από τθν ΑΑΔΕ με αρ.πρ.:64607051/19-03-2018 
και ιςχφει μζχρι 19-05-2018 
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 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ από τον ΕΦΚΑ με αρ.ςυςτ.:000/Π/29532/2018, 
αρ.πρ.:41694/30-01-2018 και ιςχφει μζχρι 27-07-2018 

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα από τον ΕΦΚΑ με αρ.πρ.:8556/18-12-2017 και ιςχφει μζχρι 18-06-2018 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ του Πεϊτςίνθ Βαςιλείου ότι το πρόςωπο που ςτελεχϊνει το πτυχίο τθσ επιχείρθςισ 
του και ζχει υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςτο ΣΜΕΔΕ-ΕΦΚΑ είναι ο Πεϊτςίνθσ Βαςίλειοσ του Πζτρου 

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για ςυμμετοχι ςε δθμοπραςίεσ από τον ΕΦΚΑ με 
αρ.ςυςτ.:000/Π/1946/2018, αρ.πρ.66659/14-02-2018 και ιςχφει μζχρι 13-08-2018 

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για ςυμμετοχι ςε δθμοπραςίεσ από τον ΕΦΚΑ με 
αρ.ςυςτ.:000/Π/1944/2018, αρ.πρ.66654/14-02-2018 και ιςχφει μζχρι 13-08-2018 

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για ςυμμετοχι ςε δθμοπραςίεσ από τον ΕΦΚΑ με 
αρ.ςυςτ.:000/Π/1943/2018, αρ.πρ.66650/14-02-2018 και ιςχφει μζχρι 13-08-2018 

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για ςυμμετοχι ςε δθμοπραςίεσ από τον ΕΦΚΑ με 
αρ.ςυςτ.:000/Π/1942/2018, αρ.πρ.66638/14-02-2018 και ιςχφει μζχρι 13-08-2018 

 Ζνορκθ βεβαίωςθ από το Ειρθνοδικείο Θες/νίκθσ με αρικμό 1357/30-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ πτωχεφςεωσ από το Σμιμα Πτωχεφςεων του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ με 
αρ.πρ.:3000/27-03-2018  

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ πτϊχευςθσ διλωςθ παφςθσ πλθρωμϊν από το 
Σμιμα Γραμματείασ-Πιςτοποιθτικϊν-Διακθκϊν-ωματείων-Εταιρικϊν του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ με 
αρ.πρ.:9879/30-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ από το Σμιμα Γραμματείασ-Πιςτοποιθτικϊν-
Διακθκϊν-ωματείων-Εταιρικϊν του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ με αρ.πρ.:9878/30-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ ςυνδιαλλαγισ – εξυγίανςθσ (άρκρο 99 
Ν.3588/2007) από το Σμιμα Γραμματείασ-Πιςτοποιθτικϊν-Διακθκϊν-ωματείων-Εταιρικϊν του 
Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ με αρ.πρ.:9880/30-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου εκκακαριςτι/ςυνεκκακαριςτι από το Σμιμα 
Γραμματείασ-Πιςτοποιθτικϊν-Διακθκϊν-ωματείων-Εταιρικϊν του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ με 
αρ.πρ.:9882/30-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ για υπαγωγι ςτο κακεςτϊσ ειδικισ 
εκκακάριςθσ από το Σμιμα Γραμματείασ-Πιςτοποιθτικϊν-Διακθκϊν-ωματείων-Εταιρικϊν του 
Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ με αρ.πρ.:9883/30-03-2018 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ του Πεϊτςίνθ Βαςιλείου ότι α) δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται 
ςτο άρκρο 18, παρ.2 του Ν.4412/2016, β) δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από 
δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, γ) δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με 
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ – εργολθπτικζσ επιχειριςεισ με ςτόχο τθν ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 
δ) δεν βρίςκεται ςε κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του 
Ν.4412/2016, ε) δεν προκάλεςε κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ 
ςυμμετοχι των οικονομικϊν φορζων – εργολθπτικϊν επιχειριςεων κατά τθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του Ν.4412/2016, ςτ) δεν ζχει 
επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, η) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων 
κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που παρζχονται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, θ) δεν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο 
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ και κ) δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το οποίο του 
επιβλικθκε ποινι που να του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
δθμοςίων ζργων 

 Βεβαίωςθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ με αρ.πρ.:1062/51082, θμερομθνία 28-02-2018 και 
ιςχφει για ζξι (6) μινεσ 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ του Πεϊτςίνθ Βαςιλείου ότι δεν ςυντρζχουν ςε βάροσ του οι προχποκζςεισ 
εφαρμογισ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του Ν.3310/2005  
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 Τπεφκυνθ Διλωςθ του Πεϊτςίνθ Βαςιλείου ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ τθσ επιχείρθςισ του απόφαςθ 
αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Ν.4412/2016 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ του Πεϊτςίνθ Βαςιλείου για τα υπό εκτζλεςθ ζργα 

 Πίνακασ υπό εκτζλεςθ ζργων  

 Βεβαίωςθ ανεκτζλεςτου υπολοίπου του ζργου: «ΤΠΟΔΟΜΕ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ.Κ. 
ΣΡΑΣΩΝΙΟΤ» του Διμο Αριςτοτζλθ με αρ.πρ.:7363/03-04-2018  

 Βεβαίωςθ ανεκτζλεςτου υπολοίπου του ζργου: «ΕΠΕΙΓΟΤΕ ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Ε ΔΙΚΣΤΑ 
ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΙΚΙΜΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ» του Διμου Αριςτοτζλθ με αρ.πρ.:7368/03-04-2018  

 Βεβαίωςθ ανεκτζλεςτου υπολοίπου του ζργου: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ-ΚΡΑΠΕΔΩΝ-
ΠΛΑΚΟΣΡΩΕΩΝ Δ.Ε. ΑΗΡΟΤ, ΒΕΡΣΙΚΟΤ & ΛΑΧΑΝΑ ΔΗΜΟΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2017» του Διμου 
Λαγκαδά με αρ.πρ.:6124/16-03-2018 

 Βεβαίωςθ ανεκτζλεςτου υπολοίπου του ζργου: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ-ΚΡΑΠΕΔΩΝ-
ΠΛΑΚΟΣΡΩΕΩΝ Δ.Ε. ΟΧΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2017» του Διμου Λαγκαδά με 
αρ.πρ.:6123/16-03-2018 

 

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλήρησ 

και (ii) όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (άρκρο 103). 

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ  για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν  κάτωκι επιχείρθςθ:   

 Α/Α Επωνυμία Επιχείρθςθσ Αξία ςφμβαςθσ χωρίσ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ (24 %) Αξία με ΦΠΑ 

1 

  ΠΕΪΣΙΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 
ΣΟΤ ΠΕΣΡΟΤ 

(ΑΦΜ: 043173630) 

29.346,69 € 7.043,20 € 36.389,89 € 

διότι είναι θ επιχείρθςθ που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά. 

 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Σον Φάκελο των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, κακϊσ διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ ιταν πλιρθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό και (ii) όλα τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό. 

 

 Κατακυρϊνει τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ», 
προχπολογιςμοφ 59.891,20€ χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 11.02.02.26 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. 
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ) ςτθν εταιρεία: : «ΠΕΪΣΙΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΟΤ ΠΕΣΡΟΤ», με Α.Φ.Μ.:043173630, Δ.Ο.Τ.: Δ’ 
Θεςςαλονίκθσ, Διεφκυνςθ: Φιλίππου 99, Σ.Κ. 54635, με μζςθ τεκμαρτι ζκπτωςθ 51% επί του προχπολογιςμοφ 
του ζργου και ςυνολικι προςφορά 29.346,69 € (χωρίσ ΦΠΑ 24%). 
 

 Η χρθματοδότθςθ του ζργου κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τισ  πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ Κ.Α. 11.02.02.26 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ) και του Κ.Α.54.00.28 
(ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 
 

 Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 
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 Εξουςιοδοτεί τθν Πρόεδρο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

 Να κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 
και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. (Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α, Άρκρο 316 - Κατακφρωςθ - φναψθ 
ςφμβαςθσ) 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-123/17-4-2018. 
 

 
 

 
ΘΔΜΑ 8ν - ΑΠΟΦΑΗ 9-124/3-5-2018. 
 
Έγθξηζε πξσηόθνιινπ πξνζσξηλήο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο κε 
ηίηιν: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ KAI ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΤΛΛΟΓΗ 
ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΗ ΓΔ ΚΡΟΤΩΝ».   
 

 
Η Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΟΓΓΟΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα έζεζε 

ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γηεπζπληή Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο, Ισάλλε Παξαγηό, ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ην έγγξαθν ηεο βεβαίσζεο 

θαιήο εθηέιεζεο ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΚΡΟΤΩΝ»: 

 
 
 

ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ : 
 «ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΒΑΟΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΠΙΙΝΓΖΠ ΞΝΠΗΚΝ 

ΛΔΟΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΩΛ» 
 

 

Νι κάηωθι σπογεγραμμένοι: Αζιαλίδεο Υξήζηνο ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο ΣΔ 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο  θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο, μέλη ηης επιηροπής Ξαραλαβής 

πηρεζιών – Δργαζιών ηης Ρετνικής πηρεζίας ηης ΓΔΑ Θιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ΑΠΙΑΛΗΓΝ ΙΑΕ. ΚΑΓΙΔΛΑ»,  εθηέιεζε θαιψο ηελ ππεξεζία 

ηνπ  ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο κε αξηζ. πξση. 692/13-03-2018 φπσο αλαγξάθνληαη νη εξγαζίεο ζην 

Σ.Π.Τ.  109, 110/02-05-2018 γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηκήκαηνο ησλ δεμακελψλ ζπιινγήο πφζηκνπ λεξνχ θαηαλάισζεο ζηε 

Γ.Δ. Κξνπζζψλ. 
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Η επηηξνπή παξαιαβήο: 

 

ύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, πξσηόθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζεί από ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνλ αλάδνρν, ζύκθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

Σελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΚΡΟΤΩΝ»: 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 9-124/3-5-2018. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 9ν - ΑΠΟΦΑΗ 9-125/3-5-2018. 
 
Έγθξηζε πξσηόθνιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «ΓΙΑΝΟΜΗ 
ΔΙΓΟΠΟΗΣΗΡΙΩΝ ΤΓΡΔΤΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ».   
 
Η Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΝΑΣΟ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο 

Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, Ισάλλε Παξαγηό, ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ην 
έγγξαθν ηεο βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «ΓΙΑΝΟΜΗ 
ΔΙΓΟΠΟΗΣΗΡΙΩΝ ΤΓΡΔΤΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ»: 

 
 

 

ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ : 
 «Γιανομή λογαριαζμών ύδρεσζης ηης ΓΔΑ Θιλκίς ζηην πόλη ηοσ Θιλκίς» 

 

 

Αζιαλίδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο                   
ΣΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο 
ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο 
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Νι κάηωθι σπογεγραμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο θαη 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο, μέλη ηης επιηροπής Ξαραλαβής πηρεζιών – 

Δργαζιών ηης  ΓΔΑ Θιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

        ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο θ. Λαδαξίδεο Κ. Θεφθηινο κε Α.Φ.Μ.: 120051080, ΓΟΤ ΚΙΛΚΙ,  εθηέιεζε 

θαιψο ηελ εξγαζία ηνπ γηα ηελ Γιανομή λογαριαζμών ύδρεσζης ηης ΓΔΑ Θιλκίς ζηην πόλη ηοσ Θιλκίς, ( 11.460 

ηεκάρηα) ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ην ΣΠΤ Α000101/27-04-2018. 

 
 
 
Οη βεβαηνχληεο 
 

 
 

 
 

ύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, πξσηόθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζεί από ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνλ αλάδνρν, ζύκθσλα κε ηελ 
εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

Σελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 
ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΚΡΟΤΩΝ»: 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 9-125/3-5-2018. 
 
 

 
 

ΘΔΜΑ 10Ο - ΑΠΟΦΑΗ 9-126/3-5-2018. 

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα 
 
 

 
 

ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο 
Τπεξεζίαο 
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Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ 
ΟΣΑ θαη ΝΠΙΓ απηώλ, βάζεη ηεο κε αξηζ. πξση.40703/16.12.2016 εγθπθιίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

  

Η Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΓΔΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, Ηιία 
Αβξακίδε ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηνλ πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ ΟΣΑ θαη ΝΠΙΓ απηώλ, βάζεη ηεο κε αξηζ. 
πξση.40703/16.12.2016 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 Σν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επόκελν Γ.. 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 9-126/3-5-2018. 
 
 

 
 
ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΖ 9-127/3-5-2018 - ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 
 
Έγθξηζε πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ θαη θαηαθχξσζε 
απνηειέζκαηνο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΓΟΗΜΔΣΡΗΚΧΝ ΑΝΣΛΗΧΝ ΥΛΧΡΗΧΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ». 
 
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΧΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Απνζηνιίδε Νηθφιαν, Υεκηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α 
Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηεο 
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΟΙΜΔΣΡΙΚΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΥΛΩΡΙΩΗ ΚΑΙ 
ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. τοιχεία Διαγωνιςμού: 
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Σο παρόν πρακτικό ελζγχου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ προςωρινοφ Αναδόχου αφορά ςτθν Πρόςκλθςθ 
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ  με κάτωκι ςτοιχεία: 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 
Προμικειασ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΙΜΕΣΡΙΚΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ 
ΧΛΩΡΙΩΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» 

4 υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ  ςε ευρϊ (€) χωρίσ 
ΦΠΑ 24% 

15.900,00  € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Ζςοδα Κωδικόσ : 12.06  

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ   Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ:  171 / 06-02-2018 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν 
επιχείρθςθ: «ΧΕΜΟΦΛΟΤΙΝΣ ΟΕ (CHEMOFLUID)»    

Ημερομηνία : 18-04-2018 

8 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

19/04/2018, ημζρα: Πζμπτη  

 

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 19/04/2018 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 12:00 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ , παρευρζκθςαν οι: 

22.  Κορκοηίδες Κων/νος, ΠΕ Ηλεκηρολόγος Μετανικός ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς,  

23. Αβραμίδες Ηλίας, ΠΕ Υεμικός Μετανικός, Γενικός Δ/νηής ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς 

24. Νάζκα Ελιζάβεη  , ΔΕ Διοικεηικός Τπάλλελος  ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς 

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν (ΕΔΔΑΠ), για τη 
δημόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ επιχείρθςθσ: 

1. ΧΕΜΟΦΛΟΤΙΝΣ ΟΕ (CHEMOFLUID) (ΑΦΜ: 082510660)   

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφή και ςτθ δθμόςια 
αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

τθ ςυνζχεια θ επιτροπι αφοφ μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου των Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ, τα οποία προςκομίςκθκαν εμπρόκεςμα και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, προχϊρθςε ςτον ουςιαςτικό και 
αναλυτικό ζλεγχο των ςτοιχείων τουσ. 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

 

 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ από τον ΕΦΚΑ για είςπραξθ εκκακαριςμζνων απαιτιςεων από το 
Δθμόςιο, ΝΠΔΔ, ΟΣΑ και ευρφτερο Δθμόςιο 

 Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο 

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα  από τον ΕΦΚΑ για τον Γεωργίου Αχιλλζα 

 Βεβαίωςθ από τον ΕΦΚΑ για τον Γεωργίου Άδωνθ 

 Ανακοίνωςθ – Ιδιωτικό υμφωνθτικό Ορκισ Επανάλθψθσ – Κωδικοποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ ομόρρυκμθσ 
εταιρίασ: «ΧΕΜΟΦΛΟΤΙΝΣ ΟΕ» 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για Γενικι Χριςθ του Γεωργίου Αχιλλζα 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για Γενικι Χριςθ του Γεωργίου Άδωνθ 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου πτωχεφςεων από το  Πρωτοδικείο Ακθνϊν 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ από το Πρωτοδικείο Ακθνϊν 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ ςυνδιαλλαγισ – εξυγίανςθσ (άρκρο 99 Ν.3588/2007) από 
το Πρωτοδικείο Ακθνϊν 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου εκκακαριςτι / ςυνεκκακαριςτι από το Πρωτοδικείο Ακθνϊν 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ για υπαγωγι ςτο κακεςτϊσ ειδικισ εκκακάριςθσ από το 
Πρωτοδικείο Ακθνϊν  

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλήρησ και (ii) όλα τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (άρκρο 103). 

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ  για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν  κάτωκι εταιρεία:   
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 α/α Επωνυμία Εταιρίασ Αξία ςφμβαςθσ χωρίσ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ (24 %) Αξία με ΦΠΑ 

1 

  ΧΕΜΟΦΛΟΤΙΝΣ ΟΕ 
(CHEMOFLUID) 

(ΑΦΜ: 082510660 ) 

9.240,00 € 2.217,60 € 11.457,60 € 

διότι είναι θ εταιρεία που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά. 

 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Σον Φάκελο των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, κακϊσ διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ ιταν πλιρθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 
και (ii) όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν Πρόςκλθςθ 
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. 

 

 Κατακυρϊνει τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΙΜΕΣΡΙΚΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ 
ΧΛΩΡΙΩΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ», προχπολογιςμοφ 15.900,00€  χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 12.06 (ΛΟΙΠΟ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ) και 3.816,00 του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) ςτθν εταιρεία: «ΧΕΜΟΦΛΟΤΙΝΣ 
ΟΕ (CHEMOFLUIT)», με Α.Φ.Μ.: 082510660, Δ.Ο.Τ.: Μαροφςι, Διεφκυνςθ: Γρανίκου 7, Ακινα,  Σ.Κ. 15125, με 
ςυνολικι προςφορά 11.457,60 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ24%). 
 

 Η χρθματοδότθςθ τθσ προμικειασ κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τισ  
πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ 12.06 (ΛΟΙΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ 
ΠΑΓΙΩΝ) του οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 

 

 Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 
 

 Εξουςιοδοτεί τθν Πρόεδρο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

 Να κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 
και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. (Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α, Άρκρο 316 - Κατακφρωςθ - φναψθ 
ςφμβαςθσ) 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-127/3-5-2018 - ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 

 
 

 
 

ΘΔΜΑ 2o - Απόθαζε 9-128/3-5-2018 - ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Έγθξηζε Μειέηεο, Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο,έγθξηζε δαπάλεο θαη επηινγή δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
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ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙ  Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ, ΚΑΣΑΝΙΩΝ, 
ΚΡΗΣΩΝΗ, Ν. ΑΝΣΑ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΔΣΟΤ 2018» Πξνϋπνινγηζκόο 27.750,00€ 

(πιένλ ΦΠΑ). 

Η  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ θ. Απνζηνιίδε Νηθόιαν, Υεκηθό Μεραληθό ηεο 

ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε κειέηεο, ηεπρώλ Γεκνπξάηεζεο, 
έγθξηζε δαπάλεο θαη επηινγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙ  Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ, 
ΚΑΣΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΣΩΝΗ, Ν. ΑΝΣΑ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΔΣΟΤ 2018» πξνϋπνινγηζκνύ 
27.750,00€ (πιένλ ΦΠΑ), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 

 
θνπφο 

 
Η Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο σο ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ χδξεπζε πεξηνρψλ αξκνδηφηεηάο ηεο, έρεη ππνρξέσζε ζηε 
ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ ζα δηαζθαιίδεη παξνρή πγηεηλνχ λεξνχ ζε κφληκε βάζε ζηνπο θαηαλαισηέο. 
Δπηπιένλ, ε Γ.Δ.Τ.Α.Κ. είλαη ππεχζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ Δ.Δ.Λ. (Δγθαηάζηαζε 
Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ) Κηιθίο, Καζηαληψλ, Κξεζηψλεο θαη Ν. άληαο κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο 
δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ε Σερληθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. ζπλέηαμε ηελ ππ’ αξηζ. Π18/2018 κειέηε ηεο 
νπνίαο ην θπζηθφ αληηθείκελν είλαη ε πξνκήζεηα ησλ ρεκηθψλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνιχκαλζε 
πφζηκνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο θαη ηελ επίηεπμε εθξνψλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ 
ζηηο Δ.Δ.Λ. Κηιθίο, Καζηαληψλ, Κξεζηψλεο, Ν.άληαο, εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ δηάζεζεο πνπ 
ζέηνπλ νη εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Η αλάγθε πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο ε Γ.Δ.Τ.Α.Κ. δελ δηαζέηεη ηηο 
απαηηνχκελεο πνζφηεηεο ρεκηθψλ πιηθψλ γηα ηελ Άξηηα ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ησλ παξαπάλσ 
εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε  πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 

 
Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ρεκηθψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  27.750,00 €  πιένλ 
ΦΠΑ 24%  6.660,00€, ζπλνιηθήο αμίαο κε ΦΠΑ  34.410,00€  ε νπνία ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη αλαιχεηαη σο εμήο :              
 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 
 

ΣΜΖΜΑ ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜH 
ΜΟΝΑΓΟ  (€) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

ΥΗΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

1 Τπνρισξηψδεο λάηξην kg 45.000 0,21 9.450,00 

2 Τπνρισξηψδεο αζβέζηην Κg 200 4,00 800,00 

3 
Kαηηνληθφο 

πνιπειεθηξνιχηεο 
kg 2.800 2,25 6.300,00 
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4 Υισξηνχρν πνιπαξγίιην kg 40.000 0,28 11.200,00 

Πνζφ 27.750,00€ 

ΦΠΑ  24% 6.660,00 

 χλνιν κε ΦΠΑ 34.410,00€ 

 
 
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ (CPV) : 24312220-2 (Τπνρισξηψδεο λάηξην),24312123-2(Πνιπρισξηνχρν αξγίιην),  
24958200-6 (Καηηνληθφο Πνιπειεθηξνιχηεο), 24957000-7 (Υεκηθά πξφζζεηα). 
 
 
Παξαθαινχκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πξνηεηλφκελε 
πξνκήζεηα. 

 
 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Σελ εηζήγεζε ηνπ θ. Απνζηνιίδε Νηθόιαν. 
 

 Σελ Σερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

 Σελ κειέηε θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 
 

 Σελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ζπλνπηηθό Γηαγσληζκό ζύκθσλα κε ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνύο όξνπο ηεο κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΣΙ  Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ, ΚΑΣΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΣΩΝΗ, Ν. ΑΝΣΑ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, 

ΔΣΟΤ 2018», (επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο). 
 

 Γεζκεύεη ηελ δαπάλε πνζνύ ησλ 34.410,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25.05.01 (ΥΗΜΙΚΑ 

Δ.Δ.Λ. & ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ 
ΑΓΟΡΩΝ) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξύλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 25.05.01 (ΥΗΜΙΚΑ Δ.Δ.Λ. & ΤΛΙΚΑ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ)  ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 9-128/3-5-2018 - ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
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Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 

 
Αλαζηαζηάδνπ Διέλε  

Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 
Γεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 

 

 
 

 
 
 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

 
 

 
Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ 

( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ) 

 

 

 

 

 
δ η α θ ε ξ χ ζ ζε η 

 

 

ηελ κε δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα : 
 
 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ Δ.Δ.Λ. 
ΚΗΛΚΗ, ΚΑΣΑΝΗΧΝ, ΚΡΖΣΧΝΖ, Ν. ΑΝΣΑ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ, ΔΣΟΤ 2018». 

 
Πξνυπνινγηζκνχ: 27.750,00 € ρσξίο ΦΠΑ ή 34.410,00  Δπξψ κε Φ.Π.Α. 24%, 
 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α’147) θαη β) ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 
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θαιεί 
 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ, λα 
ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 1: Κχξηνο ηεο Πξνκήζεηαο – Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο.  

 
1.1 Αλαζέηνπζα αξρή: Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ , ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ 

)  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηεο Πξνκήζεηαο: Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ, ( 
Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ ) 

 

1.3 Φνξέαο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο: Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ, ( 
Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ ) 

 

1.4 Πξντζηάκελε Αξρή: ΣΟ Γ.. ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

 

1.5 Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία: Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

 

 

Άξζξν 2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζχκβαζεο θαη ηεπρψλ. 

 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη.14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ     λ.4412/2016 γηα ηνλ παξφληα 

δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 

 H παξνχζα δηαθήξπμε, 

 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ] ηνπ λ4412/2016 άξζ. 79 παξ.2. 

 Σερληθή Πεξηγξαθή, 

 Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

  ε γεληθή θαη  εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

  ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο. 

   ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

 ηπρφλ  ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
επί φισλ ησλ αλσηέξσ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

Οδφο : 1
ν
 ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 

 

Σαρ.Κσδ. : 61100 

 

Σει. : 2341029330-2341025053 

 

Telefax : 2341029320 

 

E-mail : info@deyak.gr,  biol@deyak.gr  

 

Πιεξνθνξίεο : Απνζηνιίδεο Νηθφιανο Υεκηθφο Μεραληθφο 

mailto:info@deyak.gr,%20%20biol@deyak.gr
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Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ , ζα δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηελ γξακκαηεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ δηεχζπλζε 
1ν ρικ Κηιθίο- Ξεξφβξπζε,61100,Κηιθίο,θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Δπίζεο  πξνζθέξεηαη 
ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απφ ηηο  ..-..-
2018, ζηελ ηζηνζειίδα (www.deyak.gr,  ΝΔΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ \ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ 
2018).  

Γηα λα ππνβάιινπλ φκσο πξνζθνξά νη ελδηαθεξφκελνη , ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηνχλ ην έληππν ηεο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ ζα έρεη ηελ πξσηφηππε ζθξαγίδα ηεο ππεξεζίαο , απφ ηα θεληξηθά 
γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ.  

Οη  παξαιήπηεο  ησλ  Σεπρψλ  Γεκνπξάηεζεο  ππνρξενχληαη  άκεζα  λα  ηα  ειέγμνπλ  απφ  άπνςε  
πιεξφηεηαο  θαη εθφζνλ  δηαπηζηψζνπλ  νπνηαδήπνηε  παξάιεηςε  λα  ην  αλαθέξνπλ  ζηελ  Αλαζέηνπζα  
Αξρή.  Πξνζθπγέο  θαηά  ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ησλ 
παξαιεθζέλησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα 
δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηε δαπάλε ηεο 
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Η αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ 
Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε 
γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν.  

 
 

Άξζξν 3:  Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο. 

 
3.1 Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο 
ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην 
πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν18 ηεο παξνχζαο. 

 

3.2 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληα ίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα  αλαγξάθνληαη επθξηλψο 
ηα αθφινπζα: 

 

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

Πξνζθνξά 

Σνπ………………….. 

 

Γηα ηελ Πξνκήζεηα  : 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ Δ.Δ.Λ. 

ΚΗΛΚΗ, ΚΑΣΑΝΗΧΝ, ΚΡΖΣΧΝΖ, Ν. ΑΝΣΑ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ, ΔΣΟΤ 2018». 
 

Με Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
 

Καη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηηο __/__/2018 
 

3.3  Ο εληαίνο θάθεινο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά θιεηζηφο θαη λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

 

α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
24,  
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β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» , θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 

 

γ) μερσξηζηφ ζθραγιζμένο θάθειν (θιεηζκέλν κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην 
αληηιεπηφ επί ποινή αποκλειζμού), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 

 

Οη ηξείο  (3 )  μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 3.2. 

 

3.4 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

3.5 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ 
πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

3.6 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ηνπ  άξζξνπ  18  ηεο  παξνχζαο,  δελ  απνζθξαγίδνληαη,  αιιά παξαδίδνληαη  ζηελ  Δπηηξνπή  Γηαγσληζκνχ  θαηά  
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.1 ηεο παξνχζαο. 

3.7 Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ 
εθπξφζεζκε ππνβνιή (εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζε 
ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη 
ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 

 

 

Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ - Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ - 
Καηαθχξσζε - χλαςε ζχκβαζεο - Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ. 

 

 
4.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο - Έγθξηζε πξαθηηθνχ.  

 
α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ18 ηεο παξνχζαο. 

 
β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηά ρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ ζην 
πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

 

γ) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο , ν θάθεινο ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο»,  θαζψο θαη ν 
θάθεινο ηεο «Σερληθήο Πξνζθνξάο», κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ππνβάιινληαη ζην ζηάδην απηφ θαη ε Σερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζην 
δηαγσληζκφ. ηελ ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 
αμηνινγεί ηηο Σερληθέο Πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. ηε 
ζπλέρεηα θαηαρσξνχληαη ζην Πξαθηηθφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 
θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ  Πξνζθνξψλ, θαζψο θαη νη ιφγνη απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ.  

 

Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, επζχο ακέζσο κε ην πέξαο ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ. 
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Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ πξνεγεζείζα αμηνιφγεζε ησλ 
Σερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

ηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεη ηηο ηηκέο ζε 
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ νη Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ζην Πξαθηηθφ 
Γηαγσληζκνχ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα .  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή 
επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 
Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 
ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 
Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε (άξζξν 117 
παξ.4 Ν.4412/2016), επηθπξψλνληαη κε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Γηαγσληζκνχ απφ ην Γ. ηεο ΓΔΤΑ 
ΚΙΛΚΙ,  ε νπνία θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο. 

 

4.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ – Καηαθχξσζε – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή 
ζχκβαζεο. 

 
α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, ΓΔΚΑ (10)  εκεξψλ, ηα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 ηεο παξνχζαο. Σα 
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 
i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ηελ 

Τπεχζπλε δήισζε είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

ii) Αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 

iii) Αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21,22 θαη 23 ηεο παξνχζαο, o πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

 
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ 
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη 
κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 
β) Η Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ησλ 

άξζξσλ 316 θαη 317 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηεο δηαδηθαζίαο 

ειέγρνπ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε παξαδεθηέο πξνζθνξέο  εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε 
πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ελζηάζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο 

παξνχζαο θαη κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ν αλαζέησλ θνξέαο 
πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε 
ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
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πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. (β) ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 317. 

 

 

 

4.3 Δλζηάζεηο.  
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο 
δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016, σο εμήο : 

α) Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη πέληε (5)  εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ  θνηλνπνίεζε  ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ, H αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ 
γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν 
ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη 
κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ .  

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 
Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο – πκθσλεηηθφ –  εηξά ηζρχνο. 

 
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 316 ηνπ λ.4412/2016.  

 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε 

πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 

 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ 

2. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

3. Η παξνχζα Γηαθήξπμε 

4. Η Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  

5. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

6. Η Σερληθή Πεξηγξαθή  

7. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο 

 
 

Άξζξν 6: Γιψζζα δηαδηθαζίαο. 

 
6.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.   
 

6.2 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα 
ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 
Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

 
Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηεο πξνκήζεηαο, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ: 

 
 Σου ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147), 
 

 Σου ν.4013/2011 (Α’204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
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Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…» . 
 

 Σου ν.3861/2010 (Α’112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ». 

 
 Σου ν.3548/2007 (Α’68) «Καταχώριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 

Σφπο και άλλεσ διατάξεισ». 
 

 Σισ  διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ». 
 

 Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ προμικειασ  και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ.,Τ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ 
τθσ προμικειασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω ι εκδοκοφν ςε 
μεταγενζςτερο χρόνο του παρόντοσ προτφπου. 

 
 Σθν αρικμό .........../2018.Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου, με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ και τα τεφχθ 

του διαγωνιςμοφ, διετζκθ πίςτωςθ ποςοφ 27.750,00 € ςε βάροσ του κωδικοφ 25.05.01 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙ, ΚΑΣΑΝΙΩΝ, 
ΚΡΗΣΩΝΗ, Ν. ΑΝΣΑ ΔΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΕΣΟΤ 2018» του προχπολογιςμοφ εξόδων, οικονομικοφ ζτουσ 2018, 
εγκρίκθκε θ διενζργεια ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ και 
κακορίςκθκαν οι όροι του διαγωνιςμοφ. 
 

 

 
Άξζξν 8: Υξεκαηνδφηεζε ηεο Πξνκήζεηαο, Φφξνη, Γαζκνί, θιπ. -  Πιεξσκή Αλαδφρνπ. 

 
8.1 Η πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ κε [Κ.Α.Δ:25.05.01 (ΥΗΜΙΚΑ Δ.Δ.Λ. & ΤΛΙΚΑ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ)] ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 θαη  
ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο  
χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν.4013/2011 θαη θξάηεζε χςνπο 0,06% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο 
Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ  ζχκθσλα κε ην άξζξν  350 παξ. 3 ηνπ Ν.4412/2016.  

 

8.2 Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε 
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι. Θα γίνεται με κάκε τμθματικι παράδοςθ υλικϊν, με βάςθ τθν αντίςτοιχθ παραγγελία ςτθν οποία κα 
εκδίδεται το ςχετικό τιμολόγιο,  ςφμφωνα με το Άρκρο 200, παρ.4, ςθμείο α) του ν. 4412/2016. 

8.3 Η πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ. 

 
 

Άξζξν 9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν έσο ηελ πξνεγνχκελε ηεο δεκνπξαζίαο , δειαδή ζηηο   .. / .. /2018  
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Άξζξν 10: Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 
Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε 

απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο πινπνίεζεο 
ηεο πξνκήζεηαο .  

 
 
 

 
 

 

Άξζξν 11: Σίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο   
Πξνκήζεηαο. 

 
11.1. Σίηινο ηεο πξνκήζεηαο.  

 
Ο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο  είλαη: 

 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ Δ.Δ.Λ. 
ΚΗΛΚΗ, ΚΑΣΑΝΗΧΝ, ΚΡΖΣΧΝΖ, Ν. ΑΝΣΑ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ, ΔΣΟΤ 2018» 

 
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV) : 24312123-2(Πνιπρισξηνχρν αξγίιην),  24312220-2 (Τπνρισξηψδεο λάηξην), 

24958200-6 (Καηηνληθφο Πνιπειεθηξνιχηεο), 24957000-7 (Υεκηθά πξφζζεηα). 

 
11.2. Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο.  

 

Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 34.410,00 Δπξψ. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % 

(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 27.750,00, ΦΠΑ 24%:€ 6.600,00). 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ηκήκαηα, έλα γηα θάζε ρεκηθφ πιηθφ. Κάζε 

δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα φπνην ή φπνηα ηκήκαηα επηζπκεί θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο 

αλά ηκήκα. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) αλά ηκήκα πιηθνχ, φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 311 θαη 95 παξ.2. λ.4412/2016. 

 

• ΣΜΗΜΑ 1: Τπνρισξηψδεο λάηξην 45.000 kg εθηηκψκελεο αμίαο 9.450,00€. 

• ΣΜΗΜΑ 2:Τπνρισξηψδεο αζβέζηην ζε κνξθή δηζθίσλ 200 kg εθηηκψκελεο αμίαο 800,00€. 

• ΣΜΗΜΑ 3: Kαηηνληθφο πνιπειεθηξνιχηεο 2.800 kg εθηηκψκελεο αμίαο 6.300,00€. 

• ΣΜΗΜΑ 4: Υισξηνχρν πνιπαξγίιην 40.000 kg εθηηκψκελεο αμίαο 11.200,00€. 

 

 
11.3    Σφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο.  

 
Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ  Δ.Δ.Λ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
νπνηνδήπνηε θφζηνο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ βαξχλεη ηνλ ίδην ην πξνκεζεπηή. 
Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ Δ.Δ.Λ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαηά ηελ 
ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 
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11.4 Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνκήζεηαο. 
 

Σν θπζηθφ αληηθείκελν είλαη ε πξνκήζεηα ησλ ρεκηθψλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνιχκαλζε 
πφζηκνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο θαη ηελ επίηεπμε εθξνψλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ 
ζηηο Δ.Δ.Λ. Κηιθίο, Καζηαληψλ, Κξεζηψλεο, Ν. άληαο, εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ δηάζεζεο πνπ 
ζέηνπλ νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Κάζε ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πξνζθνκίζεη:  

Α) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο 
παξαγσγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο αλά ηκήκα. 

Β) Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2008, ή 
αληίζηνηρν, ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο. 

Γ) Φχιιν ηερληθψλ δεδνκέλσλ (TDS) ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο απφ ηελ εηαηξεία παξαγσγήο. 
Γ) Φύιιν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Τιηθνύ (ΜSDS) ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο απφ ηελ εηαηξεία 

παξαγσγήο. 
 
Δπηπξφζζεηα, γηα ηα ηκήκαηα πιηθψλ 1 θαη 2, ν δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ: 
 
Δ) Γήισζε/βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ηνπ δηαιχκαηνο ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ φηη απηφ 

πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο θαζαξφηεηαο πνπ ηίζεληαη ζην Δπξσπατθφ Πξφηππν EN 901:2013, σο ρεκηθνχ 
ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζηελ επεμεξγαζία λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ήηνη: 

• Σν δηάιπκα είλαη νπηηθψο θαζαξφ απφ αθαζαξζίεο (ίδεκα θαη αησξνχκελα ζσκαηίδηα) 
• Σα παξαπξντφληα (ρισξηθφ λάηξην θαη βξψκην: NaClO3 θαη NaClBr3) ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 

πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ απνζήθεπζε ηνπ ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ, δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 
ζπγθεληξψζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ην Πξφηππν. 

• Η πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο ζε ρεκηθέο παξακέηξνπο (αξζεληθφ, θάδκην, ρξψκην, πδξάξγπξν, 
ληθέιην, κφιπβδν, αληηκφλην θαη ζειήλην) δελ ππεξβαίλεη ηηο αλψηαηεο ηηκέο (ζε κηιηγξακκάξηα αλά θηιφ 
ελεξγνχ ρισξίνπ) πνπ ηίζεληαη απφ ην Πξφηππν. 

Σ) Γήισζε/βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ηνπ ππνρισξηψδνπο αζβεζηίνπ φηη απηφ πιεξνί ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαζαξφηεηαο πνπ ηίζεληαη ζην Δπξσπατθφ Πξφηππν EN 901:2013, σο ρεκηθνχ 
ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζηελ επεμεξγαζία λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. 

Ε) Πηζηνπνηεηηθφ ΔΟΦ πεξί έγθξηζεο – θαηαρψξεζεο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά βηνθηφλσλ πξντφλησλ, 
ή αίηεζε γηα ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ΔΟΦ πεξί έγθξηζεο θαηαρψξεζεο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά 
βηνθηφλσλ πξντφλησλ, κε γλσζηνπνίεζε ζηελ ΓΔΤΑΚ ηνπ αξηζκνχ πξση. ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 

 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά, έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά θείκελα ηνπ θαθέινπ ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα, πξσηφηππα ή λφκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη ζε ηζρχ. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 
ζε μέλε γιψζζα ζα ππνβιεζνχλ μελφγισζζα ζε πξσηφηππα ή ζε λφκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη λνκίκσο 
κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή. 

 
 
Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ησλ αλαγξαθνκέλσλ πνζνηήησλ.  

 
Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 219 ηνπ Ν. 

4412/2016. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πξνκεζεηψλ, δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο θαη 
θαιείηαη λα παξαζηεί, εθ’ φζνλ ην επηζπκεί, ν αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 219 ηνπ 
ίδηνπ λφκνπ .  

 
Η πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απφ ηνλ ρεηξηζηή 

ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Δ.Λ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ αλαγξαθνκέλσλ πνζνηήησλ .  
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Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  ζε δηάζηεκα επηά (7) εκεξνινγηαθψλ ήκεξσλ λα πξνκεζεχζεη 
ηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κε ηα παξαγγειζέληα πιηθά, δηαθνξεηηθά επηζχξνληαη νη πνηλέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε.  

 
Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ - χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

13.1 Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ «πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ» ηνπ άξζξνπ 327θαη 331 
ηνπ λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

13.2 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζε ζθξαγηζκέλα 
πξσηφηππα  έληππα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.  

13.3 Η πξνζθνξά δίλεηαη ζε € , ρσξίο ΦΠΑ θαη πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο  ρεκηθψλ πιηθψλ  
Δ.Δ.Λ. Κηιθίο, Καζηαληψλ, Κξεζηψλεο, Ν. άληαο θαη Απνιχκαλζεο πνζίκνπ λεξνχ, Γήκνπ Κηιθίο, 
Έηνπο 2018. 

 

13.4 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 
13.5 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

 
13.6 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα φπνην ή φπνηα ηκήκαηα επηζπκεί θαη γηα 
ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο αλά ηκήκα, φπσο νξίδνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνπξάηεζεο. 

 
Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδφρνπ. 

 
 Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) αλά ηκήκα πιηθνχ, φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 311 θαη 95 
παξ.2. λ.4412/2016.     

 
Άξζξν 15: Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 
15.1 Δγγχεζε πκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ  ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ  

(Άξζξν 302 ,ηνπ λ.4412/2016). 

 
Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο– Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ). 

 
16.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

 
16.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 
Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο  ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 
παξ.1β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ζην 
ζχλνιν ηεο ππφ πξνκήζεηαο ηκεκάησλ ή αλά ηκήκα εθφζνλ πξνθχςνπλ δηαθνξεηηθνί κεηνδφηεο 
(αλάδνρνη), ρσξίο Φ.Π.Α. 

 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ππεξεζία, πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016 .  

 
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
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Οη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιν ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  

Άξζξν 17 Α: Έθδνζε εγγπεηηθψλ. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θ α ι ή ο   ε θ η έ ι ε ζ ε ο  εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 
λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 
Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ , ζχκθσλα κε ην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (Γ.Δ.Τ.Α.  Κηιθίο),  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 
εθδίδεηαη ε εγγχεζε,  

δ) ηνπο φξνπο φηη:  

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  

ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά 
ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 
απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ 
θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Άξζξν 18: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε . . / . . / 2 01 8 , 

εκέξα _____. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00 πκ. 

 

 

Άξζξν 19: Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ. 

 
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 
ηνπ λ.4412/2016, γηα δηάζηεκα Έ Ξ Η  ( 6 )  κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
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Η Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ 
πξνυπνινγηζζέλησλ πνζνηήησλ. 
 

 
Άξζξν 20: Γεκνζηφηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο. 
 

 Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ).  

 Η περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 
2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  

 ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

 Η Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   
www.deyak.gr  ςτθν διαδρομι : ► νζοι διαγωνιςμοί ζργων και προμθκειϊν  ► Διαγωνιςμοί 2018. 

 τθν ιςτοςελίδα του επιμελθτθρίου.  

 Επίςθσ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςε μία θμεριςια ι εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα. 
 

Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ηεο 
δεκνπξαζίαο , βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο. 

 

 
 

Άξζξν 21: Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 
21.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ, ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ., 
ησλ ρσξψλ ηνπ Δ.Ο.Υ., ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ( .Γ. / G.P.A. ), ηνπ  
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, θαζψο επίζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο 
πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο, ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο θαη 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο .  

 
Άξζξν 22: Κξηηήξηα επηινγήο. 
 
Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ 304-308 ηνπ λ.4412/2016 πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ. 
 

1. Απνθιείεηαη νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 
φηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24

εο
 Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L300ηεο 

11.11.2008 ζ.42), 

 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ –κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔC195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) 
θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔL192 ηεο 31.7.2003, ζ.54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔC316 ηεο 27.11.1995,ζ.48),ε νπνία θπξψζεθε  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 
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κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13

εο
 Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL164 ηεο 22.6.2002,ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 
εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26

εο
 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL309 ηεο 
25.11.2005,ζ.15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.3691/2008 (Α΄166), 

 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5

εο
 Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
απφθαζεο –πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔL101 ηεο 15.4.2011,ζ.1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, 

 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 
2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016. 

 
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

 

Η παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο. 

 

3. Απνθιείεηαη απφ ηε  ζπκκεηνρή ζηε  δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

 

(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016 

 

(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 
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δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε 
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 

 

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

 

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016 δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

 

(ε) εάλ  κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.4412/2016, δελ 
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

 

(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 
θνξέα ή  πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

 

(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη 
’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23ηεο παξνχζαο, 

 

(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 
ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

 

(ζ) Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθίβνιν ηελ  
αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

 
4. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε 
πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3. 

 
5. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 

κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ 
ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ 
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 
αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ 
ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή  αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο 
θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε 
απφθαζε. 

 
Β. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 
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Άξζξν 23: Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο. 

 
23.1 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηεο ΔΑΑΓΖΤ. 

 
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο 

αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75) ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 
λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 λ.4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΗΤ, σο 
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, 
επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο, 

 

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β 

Σν ΣΔΤΓ  θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α 
ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΗΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ). Σν ΣΔΤΓ ζε 
επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΗΤ (www.eaadhsy.gr ). 

 
23.2 Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα). 
 
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 θαη 22 ηεο 

παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ18 θαη 
θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2(α).  

 

Η πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22Α θαη Β πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην ηππνπνηεκέλν έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο , είλαη ηα εμήο :  

 
23.3 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Α. 
 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Α νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

(α) Απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ (πνηληθνχ κεηξψνπ) ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ 
εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. 
Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο 
παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 22. 

(β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ 
εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή 
ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 

(γ) Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα,  
πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,  πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην 
πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη  πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, πνπ εθδίδεηαη 
απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. 

(δ) Αλ ην θξάηνο – κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (γ) ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή 
πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 θαη 3 (β) 
ηνπ άξζξνπ 22Α., ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε –κέιε ή 
ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 
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δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή  αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο 
κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ 
εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ1 θαη 2 θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 22Α ηεο παξνχζαο. 

Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά 
ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 

(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.3 ηνπ άξζξνπ 22,ππνβάιιεηαη επηθαηξνπνηεκέλε ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ άξζξνπ ηνπ λ.1599/1986 φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 
23.4 Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Β. 

 
(α) Πηζηνπνηεηηθφ / βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Μεηξψν, απφ ην αληίζηνηρν 

νηθείν Δπηκειεηήξην .  

 

(β) Οη αιινδαπνί Οηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ σο δηθαηνινγεηηθά, ηα’ αληίζηνηρα παξαπάλσ 
έγγξαθα πνπ ηζρχνπλ θαη εθδίδνληαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζή ησλ . 

 

23.5 Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο (άξζξν 93 λ. 4412/2016). 

 
Ννκηκνπνηεηηθά  Έγγξαθα: 
 
ηελ πεξίπησζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα δεκνζηεπκέλα 

επίζεκα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (Φ.Δ.Κ. ή Γ.Δ.Μ.Η., θιπ), ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο 
ρψξαο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ : 

 

 Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.., θαζψο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν 
είλαη Α.Δ., 

 Οη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ., Ι.Κ.Δ. ή Δ.Π.Δ. 
 
ηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ επηηεδεπκαηία απφ ηελ 

αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 
 
ηελ πεξίπησζε άιισλ κνξθψλ εηαηξεηψλ, νπνηαδήπνηε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θαη νη νπνίνη έρνπλ  δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 
 
Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ. 

 
23.6 Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 

 
Άξζξν 24: Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο. 

 
24.1 Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 

ηα αθφινπζα: 
 

(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  ( β )  μερσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή πξνζθνξά» θ α η  (γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 
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24.2 Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα 
αθφινπζα: 

1. Σν  Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 σο 
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο β) 
πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β. Οη πξνζθέξνληεο 
ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο. 

2. Απνδεηθηηθά έγγξαθα  λνκηκνπνίεζεο  ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα είλαη ε αζηπλνκηθή  ηαπηφηεηα, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη ην  ηδξπηηθφ 
θαηαζηαηηθφ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή  ην ηειεπηαίν  θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ ην 
ΓΔΜΗ . 

3. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο,  αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 

Πξαθηηθφ ή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ή θάζε κέινπο- λνκηθνχ 
πξνζψπνπ ηεο έλσζεο, κε ην νπνίν: 

-εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ θνξέα ζηνλ δηαγσληζκφ (πιελ κνλνπξφζσπσλ 
εηαηξηψλ) 

-εγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ 
ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάςεη φια ησλ απαηηνχκελα έγγξαθα 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζθνξάο), θαζψο γηα λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα θαη λα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 
ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί 

-νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν σο αληίθιεηνο κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, 
ηειέθσλν, θαμ, e-mail) κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε επηθνηλσλία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε πνπ 
ν αληίθιεηνο δελ είλαη γλψζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ππνρξενχηαη λα κεηαθξάδεη θάζε έγγξαθν ζηελ 
ειιεληθή κε δηθά ηνπ έμνδα, επηκέιεηα θαη επζχλε. 

 Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ, πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) εηαηξείεο, ή έλσζε 
πξνκεζεπηψλ νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, 
εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη έλσζε πξνκεζεπηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, 
εθηφο εάλ απνζχξεη ν ελδηαθεξφκελνο φιεο ηηο πξνζθνξέο εθηφο απφ κία, κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη 
ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο 
εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν 
ηξφπν ακνηβήο. 

4. Δλεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), φπνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη:  

 φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ αξηζκφ  Π18/2018  κειέηεο πνπ ζπλνδεχεη 
απηήλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα.  

 ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έμη (6) κήλεο  
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο  εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

 Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ γηα αλαβνιή, 
καηαίσζε, ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Σνλ αξηζκφ ηνπ FAX θαη  ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε email γηα ηελ αιιεινγξαθία ηεο ΓΔΤΑΚ κε ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα.  
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24.3 Ο  θάθεινο «Σερληθή πξνζθνξά» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα έγγξαθα ηνπ Άξζξνπ 
11.4 ηεο παξνχζεο Γηαθήξπμεο. 

 

24.4 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην ζθξαγηζκέλν απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο. 

 
24.5 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ,ζε πεξίπησζε 
λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε 
νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 
 

Άξζξν 25: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

 
Ζ έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζ. ……./..-

05-2018 Απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.  

 
 
 
 

Κηιθίο ..-05-2018 
 
 
 
 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ 

 
 
 

ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 
ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ M.Sc 

Ο  ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ  ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
 
 

ΠΑΡΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

 

 
 

 
ΘΔΜΑ 3ν - ΑΠΟΦΑΖ 9-129/3-5-2018 - ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 
 
Δπηθχξσζε πξαθηηθνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ 
ΑΝΑΛΤΔΗ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ,Δ: 1) ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ 
ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΚΑΗ 2) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΔΣΟΤ 2018». 
 
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΗΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Απνζηνιίδε Νηθφιαν, Υεκηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α 
Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο 
ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΓΗΜΟΤ 
ΚΙΛΚΙ,Δ: 1) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΚΑΙ 2) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ 
ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΣΟΤ 2018», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 26 Απξηιίνπ 2018 θαη ψξα 10:00. 
 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ, ηα ηεχρε θαη 
ηελ δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 
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Σν απνηέιεζκα επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ππεξεζίαο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ 
αθνινπζεί: 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Πέκπηε 26 Απξηιίνπ 2018 θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ έξγσλ (βάσει της σπ’ αριθμ. 1-9/16-01-2018 απόθαζες 

ηοσ Δ.. ηες Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίς με θέμα «Σσγκρότηση επιτροπών Διαγωνισμού και επιτροπών παραλαβής, σε 

ετήσια βάση (άρθροσ 221 τοσ Ν. 4412/2016)» με ΑΔΑ: 7Ι5ΠΟΛΚ8-0ΤΞ) απνηεινχκελεο απφ: 

1. Αζλανίδε Υρήζηο, Π.Ε. Σοπογράθο  Μετανικό ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς, Πρόεδρο ηες Επιηροπής, με 
αναπλερώηρια ηεν Καζκαμανίδοσ Οσρανία, Π.Ε. Οικονομολόγο ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς 

2. Καπαζακαλίδε Παναγιώηε, Σ.Ε. Σοπογράθο Μετανικό ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς με αναπλερωηή ηον 
Κσριαδίδε Μιταήλ,  Π.Ε. Οικονομολόγο ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς  

3. Γιοβανούδε Υρήζηο, Π.Ε. Πολιηικό Μετανικό ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς με αναπλερωηή ηον 
Καπαζακαλίδε Παναγιώηε, Σοπογράθο Μετανικό Σ.Ε. ηες ΔΕΤΑ Κιλκίς  

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο ππεξεζίαο: 

 

«ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ, 

 Δ: 1) ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΚΑΗ  

2) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ,  

ΔΣΟΤ 2018» 
 

Πξνυπνινγηζκνχ 59.174,80 Δπξψ (πιένλ Φ.Π.Α.) 
 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή 
θαηάινγν ηεο αιινδαπήο.   
 

1
ε
   «ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Α.Δ.» 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ: 230169 

 

Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε: 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Πηζηνπνηεηηθφ ζην Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ κε αξ.πξ.:863/18-01-
2018 θαη  ηζρχεη έσο 31/12/2018, 

 Αλαθνίλσζε ηνπ Σκήκαηνο Μεηξψνπ / Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ 
Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ κε αξ. πξ.: 756046/10-02-2017(νξζή επαλάιεςε ηεο 12-07-2017) 

 Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ Σκήκαηνο Μεηξψνπ / Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δκπνξηθνχ & 
Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ κε αξ. πξ.: 564419.803528/28-03-2018 

 Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο:  «ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Α.Δ.» (Φεθηαθά 
ππνγεγξακκέλν απφ ηελ ππεξεζία ΓΔΜΖ – ΔΒΔ ΑΘΖΝΧΝ ηελ 23-11-2016 κε 
αξ.πξ.:287246.406518) 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ:3327/26-05-2005 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ:324/13-01-2006 
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 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ:11983/22-10-2008 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ:13329/22-11-2010 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ:3401/08-11-2016 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηεο εηαηξείαο Εσβνΐιε 
Υαξάιακπνπ φηη εμνπζηνδνηεί ηνλ Ρνχθα Νηθφιαν-Γεκφθξηην ηνπ Κσλ/λνπ λα ηνλ 
εθπξνζσπήζεη ζηνλ δηαγσληζκφ, κε εκεξνκελία 23-04-2018 

 Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Ρνχθα Νηθνιάν-Γεκφθξηηνπ 

 Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα Γεληθή Υξήζε απφ ην Σκήκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηεο 
Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Λακίαο γηα ηνλ Εσβνΐιε Υαξάιακπν κε αξ.πξ.:5903/20-03-2018 

 Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα Γεληθή Υξήζε απφ ην Σκήκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηεο 
Δηζαγγειίαο πξσηνδηθψλ Ναππιίνπ γηα ηελ Μηραιάθε Φσηεηλή κε αξ.πξ.:3627/05-04-2018 

 Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα Γεληθή Υξήζε απφ ην Σκήκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηεο 
Δηζαγγειίαο πξσηνδηθψλ Ναππιίνπ γηα ηελ θαιίδε Θενδψξα-Μαξία κε αξ.πξ.:3628/05-04-
2018 

 Απνδεηθηηθφ Δλεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην απφ ηελ ΑΑΓΔ  κε 
αξ.πξ.:64585299/14-03-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 14-05-2018 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ ΔΦΚΑ κε αξ.ζπζη.:000/Π/118927/2018, 
αξ.πξ:180765/20-04-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 18-05-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Σκήκα Πησρεχζεσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ κε αξηζκφ 3179/12-02-
2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ Πεξί κε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ πησρεχζεσλ απφ ην Σκήκα Δηδηθψλ 
Πηλαθίσλ Δηδηθψλ Γηαδηθαζηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ κε αξηζκφ 8476/02-03-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ Πεξί κε ζέζεσο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ ην Σκήκα Αζθαιηζηηθψλ 
Μέηξσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ κε αξηζκφ 1485/08-02-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ εθθαζαξηζηή /ζπλεθθαζαξηζηή απφ Σκήκα 
Πηλαθίσλ Δηδηθψλ Γηαδηθαζηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ κε αξηζκφ 8475/02-03-2018 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηεο εηαηξείαο Εσβνΐιε 
Υαξάιακπνπ φηη ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζηνλ δηαγσληζκφ δελ ζπληξέρεη 
θαλέλαο ιφγνο απνθιεηζκνχ φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν Α.3 ηνπ άξζξνπ 22 
ηεο δηαθήξπμεο 

 Κιεηζηφο θάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηφο θάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

FAX: 2107470501 – Email: waternet@ergastiria.gr 
  
 

2
ε
   ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Δ. 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ: 35125 

 

Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε: 

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο κε αξ.πξ.:1209/26-04-2018 

 Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θαλδάιε Υξήζηνπ 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζ/λίθεο κε αξ.πξ.: 
255994/27-02-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 31-12-2018 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ: 5045/12-08-2013 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ: 132/10-01-1996 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ: 1959/01-04-2013 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ: 7986/03-08-2011 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ: 9254/29-08-2006 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ: 2291/29-03-2002 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ: 10807/06-12-2001 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ: 1181/03-03-1998 

mailto:waternet@ergastiria.gr
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 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ: 9882/02-08-2004 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ: 12832/06-12-2011 

 Αλαθνίλσζε θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε αξ.πξ.:6395/14-
03-2013 

 Πηζηνπνηεηηθφ Δθπξνζψπεζεο απφ ην Σκήκα Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δκπνξηθνχ 
& Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζ/λίθεο κε αξ.πξ.:546138.777050/28-02-2018 

 Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Σκήκα Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δκπνξηθνχ & 
Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζ/λίθεο κε αξ.πξ.:555026.789970/13-03-2018 

 Πξαθηηθφ πλεδξηάζεσο Γ.. κε αξηζκφ 314/18-04-2018 

 Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα Γεληθή Υξήζε απφ ην Σκήκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηεο 
Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Θεζ/λίθεο γηα ηνλ Δπζπκηάδε Νηθφιαν κε αξ.πξ.:35231/21-03-2018 

 Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα Γεληθή Υξήζε απφ ην Σκήκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηεο 
Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Θεζ/λίθεο γηα ηνλ Δπζπκηάδε Δπζχκην κε αξ.πξ.:35079/21-03-2018 

 Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα Γεληθή Υξήζε απφ ην Σκήκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηεο 
Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Θεζ/λίθεο γηα ηνλ Δπζπκηάδε Βαζίιεην κε αξ.πξ.:35085/21-03-2018 

 Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα Γεληθή Υξήζε απφ ην Σκήκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηεο 
Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Θεζ/λίθεο γηα ηνλ Γηαλλνχζην Αιέμαλδξν κε αξ.πξ.:37497/26-03-
2018 

 Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα Γεληθή Υξήζε απφ ην Σκήκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηεο 
Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Ρνδφπεο γηα ηνλ Φσηηάδε Κσλ/λν κε αξ.πξ.:3864/22-03-2018 

 Απνδεηθηηθφ Δλεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην απφ ηελ ΑΑΓΔ γηα ηνλ Δπζπκηάδε 
Νηθφιαν κε αξ.πξ.:64688940/04-04-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 04-06-2018 

 Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο/ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ & είζπξαμε ρξεκάησλ 
απφ ηνλ ΔΦΚΑ γηα ηνλ Δπζπκηάδε Νηθφιαν κε αξ.πξ.:1554660/29-11-2017 θαη ηζρχεη κέρξη 31-
05-2018 

 Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο/ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ & είζπξαμε ρξεκάησλ 
απφ ηνλ ΔΦΚΑ γηα ηνλ Δπζπκηάδε Δπζχκην κε αξ.πξ.:1554593/29-11-2017 θαη ηζρχεη κέρξη 31-
05-2018 

 Απνδεηθηηθφ Δλεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην απφ ηελ ΑΑΓΔ  γηα ηνλ Δπζπκηάδε 
Δπζχκην κε αξ.πξ.:64697729/14-04-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 10-05-2018 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ ΔΦΚΑ γηα ηελ ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Δ. κε 
αξ.ζπζη.:000/Π/334930/2017, αξ.πξ.:503958/07-11-2017 θαη ηζρχεη κέρξη 04-05-2018 

 Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην απφ ηελ ΑΑΓΔ γηα ηελ ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ 
Α.Δ. κε αξ.πξ.:64690366 θαη ηζρχεη κέρξη 04-05-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ Πεξί κε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ αίηεζεο πηψρεπζεο δήισζε παχζεο 
πιεξσκψλ απφ ην Σκήκα Γξακκαηείαο-Πηζηνπνηεηηθψλ-Γηαζεθψλ- σκαηείσλ-Δηαηξηθψλ 
ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/λίθεο κε αξηζκφ 10184/02-04-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πησρεχζεσο απφ ην Σκήκα Πησρεχζεσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ 
Θεζ/λίθεο κε αξ.πξση.:2935/26-03-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ ην Σκήκα Γξακκαηείαο-
Πηζηνπνηεηηθψλ-Γηαζεθψλ- σκαηείσλ-Δηαηξηθψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/λίθεο κε αξηζκφ 
10183/02-04-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ αίηεζεο ζπλδηαιιαγήο-εμπγίαλζεο (άξζξν 99 
Ν.3588/2007) απφ ην Σκήκα Γξακκαηείαο-Πηζηνπνηεηηθψλ-Γηαζεθψλ- σκαηείσλ-Δηαηξηθψλ 
ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/λίθεο κε αξηζκφ 10186/02-04-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ εθθαζαξηζηή/ζπλεθθαζαξηζηή απφ ην Σκήκα 
Γξακκαηείαο-Πηζηνπνηεηηθψλ-Γηαζεθψλ- σκαηείσλ-Δηαηξηθψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/λίθεο 
κε αξηζκφ 10188/02-04-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ιχζεσο εηαηξείαο απφ ην Σκήκα Γξακκαηείαο-Πηζηνπνηεηηθψλ-
Γηαζεθψλ- σκαηείσλ-Δηαηξηθψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/λίθεο κε αξηζκφ 10185/02-04-2018 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ θαη γεληθνχ Γ/ληή ηεο εηαηξείαο Γηαλλνχζηνπ 
Αιέμαλδξνπ φηη γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.3 ηνπ άξζξνπ 22 δελ 
ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο εηαηξείαο 
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 Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ απφ ην Σκήκα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο & Έθδνζεο 
νηθνδνκηθψλ Αδεηψλ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Θεζ/λίθεο κε 
αξ.πξ.:15/14624 ζρεη.15/13118, 15/10913 θαη εκεξνκελία 01-08-2008 

 Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Σκήκα Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δκπνξηθνχ & 
Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζ/λίθεο κε αξ.πξ.:555026.789970/13-03-2018 

 Αλάθιεζε θαη δηαβίβαζε δεδνκέλσλ Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΖ.  απφ ην Σκήκα 
Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ  ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Θεζ/λίθεο κε αξ.πξ.:1745/19-02-2013 

 Άδεηα ιεηηνπξγίαο κεραλνινγηθήο εγθαηάζηαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ (ρεκηθέο αλαιχζεηο)  
απφ ην Σκήκα Μεηαπνηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Αλάπηπμεο  ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο 
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Θεζ/λίθεο κε αξ.πξ.:15/Φ.14.2.26050/2/6229, ζρεη.15/11915/08 
θαη εκεξνκελία 06-04-2009 

 Κιεηζηφο θάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηφο θάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
FAX: 2310796623 – Email: info@agrolab-rds.gr    
 

 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο δηαπίζησζε φηη φινη νη δηαγσληδφκελνη 
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο βάζεη ηνπ άξζξνπ 24 ηεο δηαθήξπμεο. 
ηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, παξ.1, εδάθην γ ηεο δηαθήξπμεο, απνζθξαγίζηεθαλ/αμηνινγήζεθαλ 
νη  ηερληθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ 
επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδφκελν. Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
 

1
ε
   «ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Α.Δ.» 

 Σερληθή Πξνζθνξά κε εκεξνκελία 23-04-2018 

 Δπίζεκν Πεδίν Δθαξκνγήο ηεο Γηαπίζηεπζεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γνθηκψλ Παξάξηεκα F1A/20 
ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Αξ.102-3 κε εκεξνκελία 23-11-2017 θαη ηζρχεη κέρξη 09-10-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ Γηαπίζηεπζεο απφ ην ΔΤΓ κε αξηζκφ 102-3, εκεξνκελία 22-01-2015 θαη 
ηζρχεη έσο 09-10-2018 

 Δπίζεκν Πεδίν Δθαξκνγήο ηεο Γηαπίζηεπζεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γνθηκψλ Παξάξηεκα F1B/9 
ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Αξ.102-3, εκεξνκελία 23-11-2017 θαη ηζρχεη κέρξη 09-10-2018 

 Απφθαζε ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο κε αξ.πξ.:Π/414/14871/2017, 
εκεξνκελία 15-12-2017 θαη ηζρχεη γηα δχν (2) έηε 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηεο εηαηξείαο Εσβντιε 
Υαξάιακπνπ φηη ζα δηελεξγήζεη ηηο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
πνπ νξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κε εκεξνκελία 23-04-2018    

 

2
ε
   ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Δ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ Γηαπίζηεπζεο απφ ην ΔΤΓ κε αξηζκφ 44-5, εκεξνκελία 21-12-2017 θαη ηζρχεη 
έσο 26-11-2021 

 Δπίζεκν Πεδίν Δθαξκνγήο ηεο Γηαπίζηεπζεο ηνπ αλαιπηηθνχ εξγαζηεξίνπ Παξάξηεκα 
F1/Α18 ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Αξ.44-5, εκεξνκελία 21-12-2017 θαη ηζρχεη κέρξη 26-01-2021 

 Δπίζεκν Πεδίν Δθαξκνγήο ηεο Γηαπίζηεπζεο ηνπ αλαιπηηθνχ εξγαζηεξίνπ Παξάξηεκα 
F1/Β20 ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Αξ.44-5, εκεξνκελία 21-12-2017 θαη ηζρχεη κέρξη 26-11-2021 

 Απφθαζε ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο κε αξ.πξ.:Π/414/10816/2017, 
εκεξνκελία 27-10-2017 θαη ηζρχεη γηα δχν (2) έηε 

 Απφθαζε ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο κε αξ.πξ.:Π/414/10448/2016, 
εκεξνκελία 06-12-2016 θαη ηζρχεη γηα δχν (2) έηε 

 Δηαηξηθφ Πξνθίι- Πεξηγξαθή Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ 

 Καηάινγνο Κπξηφηεξσλ Έξγσλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηα ηειεπηαία έηε 
 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν δελ δηαπίζησζε ζθάικαηα νπφηε φινη νη δηαγσληδφκελνη γίλνληαη δεθηνί 
ζην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

mailto:info@agrolab-rds.gr
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ηε ζπλέρεηα, απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα 
κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδφκελν. Οη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα ν 
νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 

1) «ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Α.Δ.»  

ΟΜΑΓΑ 1 

Α/Α ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΑΛΤΔΧΝ 
ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 
ΤΝΟΛΟ (€) 

1 Escherichia coli (E.coli.) 136 4,25 578,00 

2 Δληεξφθνθθνη 136 4,25 578,00 

3 Αθξπιακίδην 50 17,00 850,00 

4 Αληηκφλην 52 7,65 397,80 

5 Αξζεληθφ 70 7,65 535,50 

6 Βελδφιην 50 29,75 1.487,50 

7 Βελδν-α-ππξέλην 50 29,75 1487,50 

8 Βφξην 52 5,10 265,20 

9 Βξσκηθά 52 25,50 1326,00 

10 Κάδκην 52 7,65 397,80 

11 Υξψκην 52 7,65 397,80 

12 Δμαζζελέο Υξψκην 52 7,65 397,80 

13 Υαιθφο 52 3,40 176,80 

14 Κπαληνχρα 52 5,95 309,40 

15 1,2 -δηρισξναηζάλην 50 17,00 850,00 

16 Δπηρισξηδξίλε 50 25,50 1.275,00 

17 Φζνξηνχρα 60 4,25 255,00 

18 Μφιπβδνο 52 7,65 397,80 

19 Τδξάξγπξνο 52 7,65 397,80 

20 Νηθέιην 52 7,65 397,80 

21 Νηηξηθά 80 4,25 340,00 

22 Νηηξψδε 52 4,25 221,00 

23 Παξαζηηνθηφλα 
50 102,00 5.100,00 

24 χλνιν παξαζηηνθηφλσλ 

25 Πνιπθ.αξσκ.πδξ/θεο 50 29,75 1.487,50 

26 ειήλην 52 7,65 397,80 

27 Σεηξαρισξναηζάλην θαη Σξηρισαηζέλην 50 25,50 1275,00 

28 Οιηθά ηξηαινγνλνκεζάληα 50 25,50 1.275,00 

29 Βηλπινρισξίδην 50 25,50 1.275,00 

30 Αξγίιην 50 4,25 212,50 

31 Ακκψλην 52 3,40 176,80 

32 Υισξηνχρα 52 4,25 221,00 

33 
Clostridium perfringens (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπνξίσλ) 50 4,25 212,50 

34 Υξψκα 136 2,55 346,80 

35 Αγσγηκφηεηα 136 2,55 346,80 

36 πγθέληξσζε ηφλησλ πδξνγφλνπ 136 2,55 346,80 

37 ίδεξνο Fe 80 4,25 340,00 
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38 Μαγγάλην Mn 80 4,25 340,00 

39 Οζκή 136 1,28 174,08 

40 Ομεηδσζηκφηεηα 50 4,25 212,50 

41 Θεηηθά 60 4,25 255,00 

42 Νάηξην 52 3,40 176,80 

43 Γεχζε 136 1,28 174,08 

44 Αξ.απνηθηψλ 22
ν
C 136 2,98 405,28 

45 Αξ.απνηθηψλ  37
ν
C 52 2,98 154,96 

46 Κνινβαθηεξηνεηδή 136 3,40 462,40 

47 Τπνιεηκκαηηθφ Υιψξην 136 0,68 92,48 

48 Θνιφηεηα 136 2,55 346,80 

ΤΝΟΛΟ 29.127,38 

Φ.Π.Α. 24% 6.990,57 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 36.117,95 

 ΟΜΑΓΑ 2 

Α/Α ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΑΛΤΔΧΝ 
ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 
ΤΝΟΛΟ (€) 

1 Οιηθή α θαη β αθηηλνβνιία 47 117,00 5.499,00 

2 Ιζφηνπα νπξαλίνπ (U-238 & U-234) 47 360,00 16.920,00 

ΤΝΟΛΟ 22.419,00 

Φ.Π.Α. 24% 5.380,56 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 27.799,56 

 
 

2) «ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Δ.» 

ΟΜΑΓΑ 1 

Α/Α ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΝΑΛΤΔΧΝ 
ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 
ΤΝΟΛΟ  (€) 

1 Escherichia coli (E.coli.) 136 4,00 544,00 

2 Δληεξφθνθθνη 136 4,00 544,00 

3 Αθξπιακίδην 50 16,00 800,00 

4 Αληηκφλην 52 7,20 374,40 

5 Αξζεληθφ 70 7,20 504,00 

6 Βελδφιην 50 27,65 1.382,50 

7 Βελδν-α-ππξέλην 50 27,65 1.382,50 

8 Βφξην 52 4,80 249,60 

9 Βξσκηθά 52 23,70 1.232,40 

10 Κάδκην 52 7,20 374,40 

11 Υξψκην 52 7,20 374,40 

12 Δμαζζελέο Υξψκην 52 7,20 374,40 

13 Υαιθφο 52 3,20 166,40 

14 Κπαληνχρα 52 5,60 291,20 

15 1,2 -δηρισξναηζάλην 50 16,00 800,00 

16 Δπηρισξηδξίλε 50 23,70 1.185,00 

17 Φζνξηνχρα 60 4,00 240,00 

18 Μφιπβδνο 52 7,20 374,40 
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19 Τδξάξγπξνο 52 7,20 374,40 

20 Νηθέιην 52 7,20 374,40 

21 Νηηξηθά 80 4,00 320,00 

22 Νηηξψδε 52 4,00 208,00 

23 Παξαζηηνθηφλα 
50 95,00 4.750,00 

24 χλνιν παξαζηηνθηφλσλ 

25 Πνιπθ.αξσκ.πδξ/θεο 50 28,00 1.400,00 

26 ειήλην 52 7,20 374,40 

27 Σεηξαρισξναηζάλην θαη Σξηρισαηζέλην 50 23,70 1.185,00 

28 Οιηθά ηξηαινγνλνκεζάληα 50 23,70 1.185,00 

29 Βηλπινρισξίδην 50 23,70 1.185,00 

30 Αξγίιην 50 4,00 200,00 

31 Ακκψλην 52 3,00 156,00 

32 Υισξηνχρα 52 4,00 208,00 

33 
Clostridium perfringens (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπνξίσλ) 50 4,00 200,00 

34 Υξψκα 136 2,40 326,40 

35 Αγσγηκφηεηα 136 2,40 326,40 

36 πγθέληξσζε ηφλησλ πδξνγφλνπ 136 2,40 326,40 

37 ίδεξνο Fe 80 4,00 320,00 

38 Μαγγάλην Mn 80 4,00 320,00 

39 Οζκή 136 1,20 163,20 

40 Ομεηδσζηκφηεηα 50 4,00 200,0 

41 Θεηηθά 60 3,20 192,00 

42 Νάηξην 52 3,20 166,40 

43 Γεχζε 136 1,20 163,20 

44 Αξ.απνηθηψλ 22
ν
C 136 2,80 380,80 

45 Αξ.απνηθηψλ  37
ν
C 52 2,80 145,60 

46 Κνινβαθηεξηνεηδή 136 3,20 435,20 

47 Τπνιεηκκαηηθφ Υιψξην 136 0,64 87,04 

48 Θνιφηεηα 136 2,40 326,40 

ΤΝΟΛΟ 27.192,84 

Φ.Π.Α. 24% 6.526,28 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 33.719,12 

 (ΟΜΑΓΑ 2) 

Α/Α  ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΑΛΤΔΧΝ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ  

(€) ΤΝΟΛΟ (€) 

1 Οιηθή α θαη β αθηηλνβνιία 47 110,00 5.170,00 

2 Ιζφηνπα νπξαλίνπ (U-238 & U-234) 47 340,00 15.980,00 

ΤΝΟΛΟ 21.150,00 

Φ.Π.Α. 24% 5.076,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 26.226,00 

 
 
 
 

 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 
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Α/Α ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΜΑΓΑ 
1 

ΟΜΑΓΑ 
2 

ΤΝΟΛΟ (€) 
(ΠΛΔΟΝ 
Φ.Π.Α.) 

Φ.Π.Α.  ΤΝΟΛΟ (€) 
 (ΜΔ Φ.Π.Α.) 

1 ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Δ. 27.192,84 21.150,00 48.342,84 11.602,28 59.945,12 

2 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ Α.Δ. 
29.127,38 22.419,00 51.546,38 12.371,13 63.917,51 

 
 
 
Καηφπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο έιεγμε ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4.1 ζεκείν ε ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο, κε βάζε 
ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15, 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο. 
Σέινο έιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ λ. 4412/16 άξζξα 95 θαη 98.  

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη φιεο νη εηαηξείεο  ηεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο γηα ηελ ΟΜΑΓΑ 1 θαη ΟΜΑΓΑ 2 αλαθεξχζζεηαη ε εηαηξεία «ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε.» 
κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά  48.342,84 € (πιένλ ΦΠΑ). 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2018 

 
Με βάζε ηα αλσηέξσ, παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 
 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 
 Σν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΝΔΡΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, Δ: 1) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΔ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΚΑΙ 2) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΣΟΤ 2018» πξνυπνινγηζκνχ 

59.174,80€ (ρσξίο Φ.Π.Α. 24%). 

 

 Σελ επηθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ 

ΑΝΑΛΤΔΙ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, Δ: 1) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΔ 

ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΚΑΙ 2) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΣΟΤ 2018», 

πξνυπνινγηζκνχ 59.174,80€ ρσξίο ΦΠΑ,/ΚΑΔ 61.03.003 (ΥΗΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ Γ. ΚΙΛΚΙ) γηα ηελ ΟΜΑΓΑ 1 θαη ΟΜΑΓΑ 2 ζηελ εηαηξεία: «ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Δ.», κε 

Α.Φ.Μ.: 094449675, Γ.Ο.Τ.: ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο, Γηεχζπλζε: ΒΙΠΔΘ, ίλδνο,  Σ.Κ. 57022, κε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά  48.342,84 € (πιένλ ΦΠΑ). 

 

 Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηηο  

πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 61.03.003 (ΥΗΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ Γ. ΚΙΛΚΙ) θαη Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΩΝ-ΔΞΟΓΩΝ)ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 
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 Η απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 100, ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:9-129/3-5-2018 - ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 

 
 

 
 
ΘΔΜΑ 4ν - ΑΠΟΦΑΗ 9-130/3-5-2018 - ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο κε αξηζκό 43/2018 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ 
εηξελνδηθείνπ Κηιθίο. 

Η  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ από ηoλ θ. Ηιία Αβξακίδε, Υεκηθό Μεραληθό 
θαη Γ.Γ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ..  

Α) Σελ απόθαζε 43/2018 ηνπ εηξελνδηθείνπ Κηιθίο 

 



 

 

59 

 



 

 

60 

 



 

 

61 

 



 

 

62 

 



 

 

63 

 



 

 

64 

 

 
 

Β) Σελ γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηακάηηνπ Καληαξηδή γηα άζθεζε ή κε 
ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο κε αξηζκό 43/2018 δηαηαγήο πιεξσκήο πνπ θνηλνπνηήζεθε 

ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζηηο 13-4-2018 θαη έρεη σο εμήο: 
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Προς  

ηη Δημοηική Επιτείρηζη  

Ύδρεσζης – Αποτέηεσζης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ) 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 

Σταματίοσ Κανταρτδή, Δικεγόροσ ΑΜ-ΔΣΚ:65 

 

ΘΕΜΑ: “Απόφαση για άσκηση ή μη άσκηση ενδίκων μέσων (ανακοπής) κατά 

της υπ΄αρ.43/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Κιλκίς”. 

 

Κιλκίς, 2-5-2018 

Στις 30-4-2018 κοινοποιήθηκε στη ΔΕΥΑΚιλκίς αντίγραφο εξ απογράφου της 

υπ΄ αρ. 43/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Κιλκίς, που εξεδόθη κατόπιν 

αιτήσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Ελληνική Βιομηχανία 

Χυτοσίδηρου Αφοί Χαρένια ΑΕ” που εδρεύει στο 20ο χιλ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-

Σερρών με ΑΦΜ 094258268/ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης. Η επίδοση 

πραγματοποιήθηκε με επιταγή προς εκτέλεση, το δε επιτασσόμενο ποσό 

ανέρχεται σε 9.197,48 ευρώ περιλαμβάνοντας κεφάλαιο 8.849,08 και διάφορα 

νόμιμα δικαστικά έξοδα, που θα πρέπει να εξοφληθούν νομιμοτόκως από 

επιδόσεως της Διαταγής.  

Από την έρευνα των εγγράφων που τέθηκαν εις γνώσιν μου, προέκυψαν τα 

ακόλουθα: 

Η αιτία για την οποία εξεδόθη η ανωτέρω Διαταγή πληρωμής αφορά 

οφειλόμενο τίμημα για την αγορά υδραυλικών εξαρτημάτων που παρελήφθησαν 

με το υπ΄αρ. 62/7-7-2017 δελτίο αποστολής, εξεδόθη δε κατόπιν το υπ΄αρ. 65/21-9-

2017 τιμολόγιο πώλησης σύμφωνα με τις καθορισθείσες τιμές βάσει της υπ΄αρ. 11-

165-2/6-7-2017 Απόφασης ΔΣ σε συνδυασμό με την βάσει της παραπάνω 

απόφασης καταρτισθείσα σύμβαση με αρ. πρωτ.2254/20-7-2017. 

Τα υδραυλικά εξαρτήματα παραδόθηκαν κανονικώς, χωρίς να διατηρήσει 

καμία επιφύλαξη η ΔΕΥΑΚ όπως προκύπτει από την ενυπόγραφη παραλαβή επί 

του σώματος του δελτίου αποστολής από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΚ, ενώ 

επίσης το αντίστοιχο τιμολόγιο παρελήφθη από την Οικονομική Υπηρεσία και 
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καταχωρήθηκε στα λογιστικά βιβλία της ΔΕΥΑΚ, γεγονός που συνιστά σαφή 

αποδοχή του περιεχομένου τους όσον αφορά το είδος, τις ποσότητες και τις αξίες 

των παραληφθέντων υδραυλικών εξαρτημάτων.  

Για τυπικούς λόγους, δεν ήταν δυνατό να συνταχθεί χρηματικό ένταλμα 

πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΚιλκίς και ο προμηθευτής 

υπέβαλε αίτηση για έκδοση Διαταγής πληρωμής, καθότι η προπεριγραφείσα 

απαίτησή του ήταν βεβαία, εκκαθαρισμένη και αποδεικνυόταν από γραπτή 

σύμβαση και ενυπόγραφες παραλαβές της Υπηρεσίας.  

Επειδή από τα συνδυαστικώς εκτιμώμενα σχετικά έγγραφα της συγκεκριμένης 

προμήθειας και ιδίως α)από τη σύμβαση, β)από το τιμολόγιο που καταχωρήθηκε 

στα λογιστικά βιβλία, και γ)από το δελτίο αποστολής που φέρει ενυπόγραφη 

βεβαίωση παραλαβής από αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΚ, τα οποία 

προσκομίσθηκαν από την αιτούσα στο Δικαστήριο, προκύπτει αφενός ότι 

παρελήφθησαν κανονικώς, εμπροθέσμως και ανεπιφυλάκτως τα πωληθέντα 

υδραυλικά εξαρτήματα, χωρίς να υπάρξει καμία περί του αντιθέτου γραπτή 

διαμαρτυρία της Υπηρεσίας και αφετέρου έχει αναγνωρισθεί εγγράφως το ύψος 

της αξίωσης της αντιδίκου. 

Κατά συνέπεια η ΔΕΥΑΚ οφείλει να καταβάλει στην προμηθεύτρια το 

συμφωνηθέν τίμημα με τα νόμιμα παρεπόμενα κονδύλια δικαστικών εξόδων, στα 

οποία εξαναγκάσθηκε να υποβληθεί, γι΄αυτό η αξίωση είναι σε κάθε περίπτωση 

νόμιμη και βάσιμη, θα πρέπει δε να εξοφληθεί η πωλήτρια καθότι τυγχάνει 

υποχρεωτική δαπάνη κατ΄ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 158, παρ.1, 

στοιχείο ιστ' Ν.3463/2006 και δύναται νομίμως να επιδικασθεί η απαίτηση στη 

δικαιούχο από τα Δικαστήρια, που δεν δεσμεύονται από τους τυπικούς όρους 

σύνταξης χρηματικών ενταλμάτων.  

Επίσης δεν διαπιστώθηκε κανένα νομικό ή πραγματικό σφάλμα, είτε της 

Διαταγής Πληρωμής, είτε της επιταγής προς εκτέλεση, στα οποία θα μπορούσε να 

στηριχθεί βάσιμα μία ανακοπή.  

Επειδή βάσει των ανωτέρω δεν υφίσταται κανείς βάσιμος λόγος για άσκηση 

ανακοπής εντός της νομίμου προθεσμίας των δεκαπέντε εργασίμων ημερών από 

την επίδοση της Διαταγής πληρωμής (άρθρο 633 ΚΠολΔ), η δε ανακοπή που 

ενδεχομένως αποφασισθεί να ασκηθεί, εκτιμώ μετά βεβαιότητος ότι όχι μόνο 

δεν θα ευδοκιμήσει, αφού η αιτία έκδοσης της Διαταγής πληρωμής είναι αληθής, 

αποδεικνύεται από τα προαναφερόμενα έγγραφα και είναι βεβαία και 

εκκαθαρισμένη, αλλά θα επιφέρει στην ηττηθείσα ΔΕΥΑΚιλκίς πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση με επιβολή νέας δικαστικής δαπάνης και διόγκωση 
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των νομίμων τόκων. Επίσης πρέπει να συνεκτιμάται ότι η Διαταγή Πληρωμής 

αποτελεί τίτλο εκτελεστό, οπότε παρά την ενδεχόμενη άσκηση ανακοπής, η 

αντίδικος δύναται σε κάθε περίπτωση να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση, 

επιβάλλοντας κατάσχεση σε περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΥΑΚ και ιδίως σε 

τραπεζικό λογαριασμό. Προβλέπεται μεν υποβολή αίτησης για αναστολή 

εκτέλεσης με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, πλην όμως το Δικαστήριο, 

προκειμένου να χορηγήσει αναστολή εκτέλεσης, οφείλει να εκτιμήσει κατ΄αρχάς 

τη βασιμότητα και πιθανή ευδοκίμηση της ανακοπής, η οποία θα πρέπει να 

αποκλειστεί βάσει των ως άνω εγγράφων της Υπηρεσίας που συνιστούν πλήρη 

ομολογία της. Εάν δεν ασκηθεί ανακοπή εντός της νομίμου προθεσμίας, η 

αντίδικος έχει τη δυνατότητα να επανακοινοποιήσει τη Διαταγή Πληρωμής, οπότε 

σ΄αυτή την περίπτωση, εφόσον αποφασιστεί άσκηση ανακοπής, δεν χορηγείται το 

δικαίωμα παράλληλης άσκησης αίτησης αναστολής. 

Κατά συνέπεια η ζημία της ΔΕΥΑΚ με την άνευ βάσιμου λόγου άσκηση 

ανακοπής θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, τόσο από οικονομικής απόψεως με την 

επιπλέον επιβάρυνση με σημαντικά έξοδα εκτέλεσης και δυσλειτουργία των 

τραπεζικών συναλλαγών της, όσο και δυσφημιστική για το κύρος, την αξιοπιστία 

και τη φερεγγυότητά της. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚιλκίς, θα πρέπει 

να αποφασίσει εάν θα ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ΄ αρ. 43/2018 Διαταγής 

Πληρωμής Ειρηνοδικείου Κιλκίς ή εάν θα παραιτηθεί η Επιχείρηση από την 

άσκησή της, είτε με δήλωση παραίτησης που θα υπογραφεί από την πρόεδρο ΔΣ 

στο Ειρηνοδικείο Κιλκίς, είτε με την άκαρπη παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας 

των 15 εργασίμων ημερών από την επίδοση της Διαταγής. 

Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση που αποφασισθεί η άσκηση ανακοπής αντίθετα 

προς την ανωτέρω γνωμοδότηση, θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς οι λόγοι στους 

οποίους θα στηριχθεί, άλλως δεν θα είναι εφικτό να εκτελεσθεί η εντολή, με 

κίνδυνο απώλειας της σύντομης προθεσμίας άσκησης ανακοπής, πλέον της 

συνδρομής πιθανής συκοφαντικής δυσφήμισης στην ενδεχόμενη απόφαση 

άσκησης ανακοπής με αμφισβήτηση της παραλαβής των επιδίκων, παρά την 

αντιθέτου περιεχομένου υπηρεσιακή πιστοποίηση με την υπογραφή επί του 

δελτίου αποστολής που ήδη έχει προσκομισθεί στο Δικαστήριο. 

Η παρούσα αποτελεί γνώμη του συντάξαντος βασιζόμενη στην οικεία νομοθεσία και στα 

έγγραφα που τέθηκαν στη διάθεσή μου, δύναται να περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες προς 

την εντολέα μου ΔΕΥΑΚιλκίς και δεν αποτελεί δημόσιο έγγραφο καθώς αφορά την εσωτερική 

λειτουργία της Υπηρεσίας, γι΄αυτό και δεν δύναται να χορηγηθεί σε ιδιώτη.  
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Εάν παρόλα ταύτα, δημοσιευθεί ή βρεθεί για οιονδήποτε λόγο στην κατοχή τρίτου 

προσώπου, απαγορεύεται ρητώς η χρήση της είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς, χωρίς τη γραπτή 

συναίνεση του συντάκτη. 

ο Νομικός Σύμβοσλος 

τοσ Δήμοσ Κιλκίς 

Σταμάτιος Κανταρτδής 

                                                                                   
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 Σελ γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο ηακάηηνπ Καληαξηδή. 
 

 Σελ παξαίηεζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο από ηελ άζθεζε αλαθνπήο θαηά ηεο κε αξηζκό 

43/2018 Γηαηαγήο Πιεξσκήο Δηξελνδηθείνπ Κηιθίο. 
 

 Σελ θαηαβνιή ζηελ Δηαηξία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟΤ ΑΦΟΙ ΥΑΡΔΝΙΑ 

Α.Δ.» κε ΑΦΜ 094258268/ΓΟΤ ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο ηνπ επηδηθαζζέληνο πνζνύ. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 9-130/3-5-2018 - ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
 

 
 
ΘΔΜΑ 5ν - ΑΠΟΦΑΗ 9-131/3-5-2018 - ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Έγθξηζε πξσηόθνιινπ πξνζσξηλήο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο κε 
ηίηιν: «ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΦΡΔΑΣΙΩΝ».   
 
 

Η Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΠΔΜΠΣΟ εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γηεπζπληή Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

Κηιθίο, Ισάλλε Παξαγηό, ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ην έγγξαθν ηεο βεβαίσζεο 
θαιήο εθηέιεζεο ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο: «ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 

ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΡΔΑΣΙΩΝ»: 
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ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ : 
 «ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΙΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΦΟΔΑΡΗΩΛ» 

 

 
Νι κάηωθι σπογεγραμμένοι: Αζιαλίδεο Υξήζηνο ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο ΣΔ 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο  θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο, μέλη ηης επιηροπής Ξαραλαβής 

πηρεζιών – Δργαζιών ηης Ρετνικής πηρεζίας ηης ΓΔΑ Θιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ»,  εθηέιεζε θαιψο ηελ 

ππεξεζία ηνπ  ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο κε αξηζ. πξση. 1207/26-04-2018 φπσο αλαγξάθνληαη νη 

εξγαζίεο ζην Σ.Π.Τ.  307/02-05-2018. 

 
Η επηηξνπή παξαιαβήο: 

 

 

ύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, πξσηόθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζεί από ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνλ αλάδνρν, ζύκθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

Σελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο: «ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΡΔΑΣΙΩΝ»: 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 9-131/3-5-2018. 
 
 

 
 

Αζιαλίδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο                   
ΣΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο 
ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο 
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Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 
Η παξνύζα απόθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Κηιθίο γηα έγθξηζε. 

 
 

 
 

3 Μαΐνπ 2018 
 

H Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Πνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο 
 

 
 
 

 Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθόο  

ύκβνπινο, Μέινο 
 

 
 
 

Αλαζηαζηάδνπ 
Διέλε, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, 
Πξφεδξνο 

 
 

νθία Μαπξνπνύινπ, Δθπξόζσπνο 

Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο 
ύκβνπινο, Μέινο  

  

 Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξόζσπνο 
Γεκνηώλ, Μέινο  

 
 
 
 

 Παξαγηφο Ισάλλεο, Δθπξφζσπνο 
πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
 

 
 
 

 


