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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

Από το πρακτικό της αριθμό  18/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/08/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 03/08/2018 

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

έξι(6) 
 

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος 
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  

3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 
4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  

5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
6) Κυριακίδης Χριστόφορος, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος  

 
ΘΕΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-260/07-08-2018. 
 
Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού Αναδόχου 
και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικών  
υλικών για  συντήρηση ηλεκτρικών  πινάκων έτους 2018» [Α.Μ.: Π6/2018 , 
Προϋπολογισμού 59.990,00  (πλέον ΦΠΑ 24%).  
 
 
Η  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΤΕΤΑΡΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.   
 
Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» 
Προϋπολογισμού 59.990,00 (πλέον ΦΠΑ 24%). 
 
Το αποτέλεσμα κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού αποτυπώνεται στο πρακτικό που 
ακολουθεί: 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1.  Στοιχεία Διαγωνισμού: 

Το παρόν Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού Αναδόχου αφορά στον 

διαγωνισμό  με τα κάτωθι στοιχεία: 
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1 Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός 
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Τίτλος Διαγωνισμού:  «Προμήθεια ηλεκτρολογικών  υλικών για  

συντήρηση ηλεκτρικών  πινάκων , έτους 

2018» 

4 
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη  σε ευρώ (€) 

χωρίς ΦΠΑ 24% 

59.990,00  Ευρώ  

5 Χρηματοδότηση : Ιδία Έσοδα Κωδικός : 25.05.07 

6 Αρ. Πρωτ. Περίληψης Διακήρυξης:  1044 / 12-04-2018 

7 
Αρ. πρωτ Πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 

2181/05-07-2018 

8 
Αριθμός πρωτοκόλλου φακέλου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης  

2294/16-07-2018 

9 
Ημερομηνία αποσφράγισης δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 

25- 07-2018, ημέρα: Τετάρτη 

 

2.  Πρακτικό: 

Σήμερα, Τετάρτη 25/07/2018 και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς , συνήλθε η επιτροπή 

διαγωνισμού αποτελούμενη από τους: 

1. Κορκοτίδη Κων/νο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της  ΔΕΥΑ Κιλκίς  

2. Αβραμίδη Ηλία Χημικό  Μηχανικό, Γενικό  Διευθυντή  της ΔΕΥΑ Κιλκίς  

3. Νάσκα Ελισάβετ Διοικητικό υπάλληλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

Η Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ,με σκοπό τον έλεγχο τον δικαιολογητικών κατακύρωσης 

προσωρινού αναδόχου ,του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών  υλικών 

για  συντήρηση ηλεκτρικών  πινάκων έτους 2018», με αριθμό μελέτης Π6/2018. 

Με το υπ ΄ αριθμό 1ο πρακτικό που συντάχθηκε την Δευτέρα  30 Απριλίου 2018 η παρούσα επιτροπή 

πρότεινε την ανάδειξη του οικονομικού φορέα  Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ  ΙΚΕ, ως προσωρινό ανάδοχο του 

διαγωνισμού. 

Με την υπ αριθμό απόφαση του Δ.Σ. 151/2018 με ΑΔΑ_ΩΘΧΕΟΛΚ8-ΣΘΓ, εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό. 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής ,ο προσωρινός ανάδοχος , κλήθηκε με έγγραφη πρόσκληση για 

προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης βάσει του Άρθρου 103, Ν. 4412/16 ), με αριθμό 
πρωτοκόλλου: 2181/05-07-2018 

Ο προσωρινός ανάδοχος «Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ  ΙΚΕ»  κατέθεσε στην υπηρεσία σφραγισμένο 

φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 2294 στις 16-07-2018,συνεπώς 

εμπροθέσμως. 

 Η επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου, στον 

έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και στη σύνταξη Πρακτικού για 
λήψη Απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 103, παρ.1 Ν. 4412/2016. 

 

1. Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ  ΙΚΕ , με ΑΦΜ: 999811823 Δ.Ο.Υ. Κιλκίς. 

Η Επιτροπή προχώρησε σε δημόσια αποσφράγιση του φακέλου που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και στον 

ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που βρέθηκαν μέσα 
στο σφραγισμένο φάκελο. 

Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 

 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κιλκίς για την Σταμπουλή Μαρία  με αρ.πρ.2385/17-04-2018 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κιλκίς για τoν Σταμπουλή Παναγιώτη  με αρ.πρ.2382/17-04-2018 

 Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο από την ΑΑΔΕ για τον Π. Σταμπουλή και 

ΣΙΑ ΙΚΕ με αρ.πρ.:65275321/09-07-2018 και ισχύει μέχρι 09-09-2018 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ για τον Π. Σταμπουλή με αρ.πρ.: 

524827/19-04-2018 και ισχύει μέχρι 18-10-2018 
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 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ για την Σταμπουλή Μαρία  με αρ.πρ.: 

524703/19-04-2018 και ισχύει μέχρι 18-10-2018 

 Γενικό Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο Κιλκίς – Υπηρεσία ΓΕΜΗ,  με αρ. πρωτ. 

574961.818946/ 23-04-2018 καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ και πιστοποιητικό για τροποποιήσεις 

και αυξήσεις κεφαλαίου του καταστατικού 

 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, του Παναγιώτη Σταμπουλή ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού, του άρθρου 22 της διακήρυξης. 

 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, της Μαρίας Σταμπουλή ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού, του άρθρου 22 της διακήρυξης. 

 Πιστοποιητικό Περί μη Πτωχεύσεως και παύσης εργασιών από το Πρωτοδικείο Κιλκίς με 

αρ.189/20-04-2018 

 Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, απόφαση 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης από το Τμήμα Γραμματείας Πρωτιδικείου Κιλκίς με 

αριθμό 83/20-04-2018 

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης (άρθρο 99 

Ν.3588/2007) από το Τμήμα Γραμματείας-Πρωτοδικείου Κιλκίς με αρ.πιστ.:130/20-04-2018 

 Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο Κιλκίς Τμήμα Μητρώου, περί  εγγραφής με αντικείμενο 

δραστηριότητας  συναφές με το δημοπρατούμενο αντικείμενο με αριθ. Πρωτ. 17573/ 25-04-

2018. 

 Σύσταση και Καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία «Π. 

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ». 

 Ανακοίνωση από Επιμελητήριο Κιλκίς Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με αριθ. Πρωτ. 

1117426/ 22-12-2017. 

 Ανακοίνωση από Επιμελητήριο Κιλκίς Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  με αριθ. Πρωτ. 

1096223/ 21-11-2017. 

 Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου της εταιρίας Π. Σταμπουλής & Σια ΙΚΕ 

από Φορολογική Διοίκηση  Δ.Ο.Υ Κιλκίς  με Αριθμό Δήλωσης. 3761/ 27-12-2017. 

 Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου του Παναγιώτη Σταμπουλή και της 

Μαρίας Σταμπουλή από Φορολογική Διοίκηση  Δ.Ο.Υ Κιλκίς  με Αριθμό Δήλωσης. 3761/ 27-12-

2017. 

 

Στα πλαίσια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι: (i) ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης ήταν 

πλήρης και (ii) όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
(άρθρο 103). 

 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς το Δ.Σ. για την έκδοση της σχετικής απόφασης 

κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης με την κάτωθι  εταιρία:   

 

Ο οικονομικός Φορέας «Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ  ΙΚΕ.»  με  ΑΦΜ: 999811823,Δ.Ο.Υ: Κιλκίς,  

διεύθυνση    Ελ .Βενιζέλου 108 - Κιλκίς, με το παρακάτω ποσό: Καθαρό ποσό σύμβασης:  37.712,77 € 
ευρώ , πλέον ΦΠΑ 24%.  Διότι είναι η επιχείρηση που κατέθεσε την  χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 

 Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1. Κορκοτίδης Κων/νος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της  ΔΕΥΑ Κιλκίς  

2. Αβραμίδης Ηλίας Χημικός  Μηχανικός, Γενικός  Διευθυντής  της ΔΕΥΑ Κιλκίς  

3. Νάσκα Ελισάβετ Διοικητική υπάλληλος της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

  

 

Με βάση το παραπάνω ιστορικό ενεργειών, παρακαλώ για την λήψη απόφασης του ως άνω θέματος. 
 

 

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

Προέδρου, 
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Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 
 

 το πρακτικό ελέγχου του φακέλου  δικαιολογητικών κατακύρωσης της Ε.Δ. του 
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικών  υλικών για  συντήρηση 
ηλεκτρικών  πινάκων έτους 2018» [ Α.Μ.: Π6/2018 , Κ.Α.Ε: (25.05.07 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ), Προϋπολογισμού 59.990,00  (πλέον ΦΠΑ 24%)].  
 

 Την κατακύρωση  του αποτελέσματος του διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρολογικών  
υλικών για  συντήρηση ηλεκτρικών  πινάκων έτους 2018» στον προσωρινό ανάδοχο «Π. 

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ  ΙΚΕ.»  με  ΑΦΜ: 999811823,Δ.Ο.Υ:Κιλκίς,  διεύθυνση, Ελ 
.Βενιζέλου 108 - Κιλκίς, με συμφέρουσα οικονομική προσφορά: 37.712,77 € ευρώ ,συν  
(ΦΠΑ 24% : 9.051,06€), συνολικό ποσό με ΦΠΑ:(46.763,83€ ),του οποίου ο φάκελος 

δικαιολογητικών κρίνεται πλήρης και σύμφωνος με τους όρους του διαγωνισμού. 
 

 η χρηματοδότηση της προμήθειας  να γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα 
βαρύνει τις  πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α.Ε: 25.05.07 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) και Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ) του  οικονομικού έτους 

2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη. 
 

 Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις. 
 
 Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 
 Δίνει εντολή η απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών να κοινοποιηθεί, σε κάθε 
προσφέροντα  εκτός του προσωρινού αναδόχου με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω 

απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 18-260/07-08-2018. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 
 

 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 
 

 

Αναστασιάδου Ελένη  
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