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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

 

Από το πρακτικό της αριθµό 15/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 16/10/2014   Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 10/10/2014 
 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 
παρόντα επτά (7). 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Σισµανίδης ∆ηµήτριος , ∆ήµαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος, 
2) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος, 
3) Τσαντάκης ∆ηµήτριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος, 
4) Καλτσίδης Παναγιώτης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος 
5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών Κιλκίς, Μέλος, 

6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, µέλος 
7) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 146_2014 
 
Επικύρωση πρακτικού δηµοπρασίας «Αποκατάσταση ασφάλτου από εργασίες ∆ΕΥΑ 
Κιλκίς στο   ∆ήµο Κιλκίς».  
 
Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ΠΡΩΤΟ θέµα της  ηµερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον τίτλο του θέµατος και σχετική ενηµέρωση για το 
παραπάνω θέµα δόθηκε από τον Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραµίδη, ο οποίος 
έθεσε υπόψιν των µελών του ∆.Σ. το πρακτικό δηµοπρασίας που έχει ως εξής : 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
 

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήµερα την Τρίτη 7η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00 λήξης 

επίδοσης προσφορών.   

Ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής αποτελούµενης από: 

1. Παραγιό Ιωάννη, Προϊστάµενο Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, Πολιτικό Μηχανικό, 
Πρόεδρο της Επιτροπής, µε αναπληρωτή τον κ. Αβραµίδη Ηλία, Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ 
Κιλκίς, Χηµικό Μηχανικό. 
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2. Γιοβανούδη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, µε αναπληρωτή τον κ. Αποστολίδη 
Νικόλαο, Χηµικό Μηχανικό της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

3. Καπασακαλίδη Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, µε αναπληρωτή τον κ. 
Ασλανίδη Χρήστο, Τπογράφο Μηχανικό της ∆ΕΥΑ Κιλκίς. 

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόµενοι για την ανάδειξη µειοδότη του έργου: 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ 
 

Προϋπολογισµού 72.570,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 
Παραλήφτηκαν οι φάκελοι  που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής από την Επιτροπή, και 
καταγράφθηκαν στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς 
ταυτόχρονα να ελέγχεται το νοµότυπο και η πληρότητά τους), µονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά και 
ελέγχθηκε  η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο ή 
κατάλογο της αλλοδαπής.   

και παρέδωσαν τις προσφορές τους. 
 

1η   ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 Αριθµός πτυχίου:   26806      Οδοποιία Τάξη: Α1 

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη: 

 
• Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας µε Α/Α:3927 και ηµ/νία:07-10-2014 µε ισχύ µέχρι 

07/11/2014 
• Ασφαλιστική Ενηµερότητα Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε∆Ε – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε – 

Τ.Ε.Α.Μ.Ε.∆.Ε – Τ.Π.Μ.Ε.∆.Ε – Τ.Υ.Μ.Ε.∆.Ε µε Αρ.Πρωτ.:300/07-10-2014 και ισχύει µέχρι 
30/11/2014 

• Εγγυητική Επιστολή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Κατ/µα Κιλκίς), µε αριθµό 
26207 και ποσό: 1.180,00€ 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση της Κωστοπούλου Ξανθούλας ότι: i) δεν τελεί υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ii) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
περίπτωση 2 του άρθρο 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης αυτής, iii) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο 
της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων 
έργων (και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία), iv) το ανεκτέλεστο µέρος των 
εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 
παρ.4 του Ν.3669/08 

• Βεβαίωση ΤΕΕ µε αρ.πρ.:11689/107499 και ηµεροµηνία 28/04/2014 και ισχύει µέχρι 
31/12/2014 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η Βεβαίωση του ΤΕΕ είναι πρωτότυπη 
• Επικυρωµένο Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου ταυτότητας 
• Αντίγραφο Βεβαίωσης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων µε αρ.πρ.:∆15/18316, 

ηµεροµηνία:15/11/2011 και ισχύει µέχρι 14/11/2014 
• Μηχανόσηµα (2) 

 
Email:lefteris@fotothermiki.gr  
 

2η   ΑΠ.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

Αριθµός πτυχίου:   20059      Οδοποιία Τάξη: Α2 

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη: 

 
• Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας µε Α/Α:2255 και ηµ/νία:06/10/2014 και ισχύει µέχρι 

06/11/2014 
• Μηχανόσηµα (2) 
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• Εγγυητική Επιστολή του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε (Κατ/µα Θεσ/νίκης) µε αριθµό:536971 και 
ποσό:1.180,00€ 

•  Αντίγραφο Βεβαίωσης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων µε αρ.πρ.:∆15/2434 και 
ηµ/νία:18-03-2014 που ισχύει µέχρι 28/04/2016 

• Αντίγραφο Βεβαίωσης Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε∆Ε – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε – 
Τ.Ε.Α.Μ.Ε.∆.Ε – Τ.Π.Μ.Ε.∆.Ε – Τ.Υ.Μ.Ε.∆.Ε µε αρ.πρ.:10090/08-09-14, ότι η εταιρεία 
«ΑΠ.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» δεν απασχολεί µισθωτούς µηχανικούς και ως εκ τούτου 
δεν έχει οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και ισχύει µέχρι 30/11/2014. 

• Αντίγραφο Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενηµερότητας & Πιστοποιητικό Υπολειπόµενης 
Οφειλής του Ν.4152/2013 Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε∆Ε – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε – 
Τ.Ε.Α.Μ.Ε.∆.Ε – Τ.Π.Μ.Ε.∆.Ε – Τ.Υ.Μ.Ε.∆.Ε της µηχανικού ΤΖΙΩΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ µε αρ.πρ.:10839/06-10-14 ότι η παραπάνω έχει υπαχθεί σε ρύθµιση 
οφειλοµένων ασφαλιστικών εισφορών και ισχύει µέχρι 04/11/2014 

• Αντίγραφο Ασφαλιστικής Ενηµερότητας µε αρ.πρ.:10841/06-10-14 και ισχύει µέχρι 
30/11/2014 

• Αντίγραφο Βεβαίωσης Τ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας µε αρ.πρ.:1052/100029 και ηµ/νία 
21/03/2014 το οποίο βεβαιώνει ότι α) η ΤΖΙΩΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ είναι µέλος του 
ΤΕΕ από 06/07/2004, β) δεν είναι Εργολήπτης ∆ηµοσίων Έργων και γ) έχει εξοφλήσει τις 
συνδροµές της προς το ΤΕΕ µέχρι 31/12/2014 

• Αντίγραφο Βεβαίωσης Τ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας µε αρ.πρ.:1078/5547 και ηµ/νία 
26/03/2014 το οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρεία ΑΠ.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ α) είναι 
εγγεγραµµένη στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυµιών του ΤΕΕ από 21/02/2003 και β) έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς το ΤΕΕ µέχρι την 31/12/2014 

• Αντίγραφο Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενηµερότητας της εταιρείας ΑΠ.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ µε αρ.πρ.:2641/06-10-2014, Αρ.Συστ.:531/Υ/2355/2014 και ισχύει µέχρι 03/04/2015 

• Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 
• Αντίγραφο Ιδιωτικού Συµφωνητικού Σύστασης Ετερόρρυθµης Εταιρείας µε Α.Μ.:33793, 

Αρ.∆ηµ.:683 και ηµ/νία:20-02-2003 
• Αντίγραφο Τροποποίησης Συµφωνητικού  Ετερόρρυθµης Εταιρείας µε Α.Μ.:33793, 

Αρ.∆ηµ.:894 και ηµ/νία:20-02-2004 
• Αντίγραφο Τροποποίησης Συµφωνητικού Ετερόρρυθµης Εταιρείας µε Α.Μ.:33793, 

Αρ.∆ηµ.:4548 και ηµ/νία:22-11-2004 
• Αντίγραφο Τροποποίησης Συµφωνητικού Ετερόρρυθµης Εταιρείας µε ηµ/νία: 20-02-2012 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας ότι: α) δεν απασχολεί 

µισθωτούς µηχανικούς και ως εκ τούτου δεν έχει οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, β) δεν 
απασχολεί προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και γ) τα πρόσωπα που 
στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και υπέχουν ασφάλιση στο ΤΣΜΕ∆Ε είναι η 
ΤΖΙΩΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας ότι: i) η επιχείρηση δεν τελεί 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος της 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ii) οι διαχειριστές 
της επιχείρησης δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για συµµετοχή σε εγκληµατική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 
υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, & δόλια χρεοκοπία 
(αρ.22.2.α έως κ), iii) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο 
της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων 
έργων (περιλαµβάνοντας και την συγκεκριµένη δηµοπρασία), iv) το ανεκτέλεστο µέρος των 
εργολαβικών συµβάσεων είναι µηδενικό και v) τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αληθή 
και η εταιρεία δεν είναι ένοχη για σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 24 και 29 του Π.∆.334/00 και όλα 
τα φωτοαντίγραφα που περιέχονται στον φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής είναι γνήσια 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ότι εκ του 
καταστατικού, έχει το δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό. 

FAX: 2310302515  
 
3η   ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
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Αριθµός πτυχίου:   11282      Οδοποιία Τάξη: 1η 

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη: 

 
• Μηχανόσηµα (3) 
• Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής Ε.Τ.Α.Α. (Κατ/µα Κιλκίς) µε αριθµό:8744 και ποσό 1.180,00 

€ 
• Αντίγραφο Βεβαίωσης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων µε αρ.πρ.:∆15/5101, 

ηµ/νία:14/04/2014 και ισχύει µέχρι 11/04/2017 
• Αντίγραφο Βεβαίωσης του Συνδέσµου Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων & 

Τεχνικών Επιχειρήσεων Θες/νίκης & Κεντρικής Μακεδονίας µε ηµ/νία 24/04/2014 περί 
εκπλήρωσης των οικονοµικών υποχρεώσεων του Εργολήπτη Χαραλαµπίδη Χρήστου και 
ισχύει µέχρι 31/12/2014  

• Αντίγραφο Βεβαίωσης του ΕΤΑΑ µε αρ.πρ.:7888/15-09-2014 περί εκπλήρωσης ετησίων 
εισφορών και δικαίωµα συµµετοχής στην δηµοπρασία µέχρι 31/03/2015 και ισχύει µέχρι 
31/12/2014  

• Αντίγραφο Βεβαίωσης του ΤΕΕ µε αρ.πρ.:1222/49943 και ηµ/νία:15/01/2014 η οποία 
βεβαιώνει ότι ο Χαραλαµπίδης Χρήστος του ∆ηµητρίου α) είναι Εργολήπτης ∆ηµοσίων 
Έργων και β) έχει εξοφλήσει τις συνδροµές του προς το ΤΕΕ µέχρι 31/12/2014  

• Αντίγραφο Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενηµερότητας µε αρ.πρ.:978/03-10-2014, 
αρ.συστ.:519/Υ/897/2014/3-10-2014 και ισχύει µέχρι 02/04/2015 

• Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας µε Α/Α:3798 και ηµ/νία:03-10-2014 και ισχύει µέχρι 
03/11/2014 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Χαραλαµπίδη Χρήστου του ∆ηµητρίου ότι: α) δεν έχει διαπράξει 
βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα και δεν υφίστανται σε βάρος του καταδικαστικές 
αποφάσεις για πειθαρχικό παράπτωµα που αφορά την επαγγελµατική του συµπεριφορά και 
του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία, ούτε επιβαρυντικά στοιχεία τα οποία 
αφορούν στην επαγγελµατική ικανότητα και αξιοπιστία της επιχείρησής του και β) τα 
υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και οι φωτοτυπίες που προσκοµίζονται είναι γνήσια 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. Η επιχείρηση δεν είναι ένοχη για σοβαρές ψευδείς δηλώσεις 
κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 24 έως 29 
Π.∆.334/2000 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Χαραλαµπίδη Χρήστου του ∆ηµητρίου ότι: δεν διαθέτει µηχανήµατα 
έργων και αν κάνει χρήση Μ.Ε. θα προσκοµίσει βεβαίωση τελών κυκλοφορίας, έχει λάβει 
γνώση των συνθηκών του έργου, δεν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του στο 
ΜΕΕΠ, έλαβε γνώση των όρων της δηµοπρασιών της παρούσας διακήρυξης και τους 
δέχεται ανεπιφύλακτα, η επικοινωνία της υπηρεσίας µαζί του θα γίνεται µέσω του 
ΦΑΞ:2341097557, το αντίγραφο της βεβαίωσης ΜΕΕΠ που µένει στην επιτροπή είναι ακριβές 
φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Χαραλαµπίδη Χρήστου του ∆ηµητρίου ότι: η ατοµική του επιχείρηση 
δεν τελεί υπό πτώχευση κα αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση, το φυσικό πρόσωπο που 
ασκεί τη διοίκηση της ατοµικής επιχείρησης δεν έχει καταδικαστεί για κάποιο από τα 
αδικήµατα της περίπτωσης της παρ.2 του άρθρου 22 της διακήρυξης, η επιχείρηση δεν έχει 
διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το 
δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων, το ανεκτέλεστο µέρος των 
εργολαβικών συµβάσεων της επιχείρησης δεν υπερβαίνει τα όρια του ανεκτέλεστου που 
τίθενται στο άρθρο 20 παρ.4 του Ν.3669/08(Κ∆Ε) 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Χαραλαµπίδη Χρήστου του ∆ηµητρίου ότι: δεν υπάρχει προσωπικό 
που απασχολείται στην ατοµική του επιχείρηση µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, δεν 
υπάρχουν πρόσωπα που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και δεν απασχολεί 
µηχανικούς µισθωτούς στην ατοµική επιχείρηση. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Χαραλαµπίδη Χρήστου του ∆ηµητρίου ότι: τα απλά φωτοαντίγραφα, 
της βεβαίωσης που εκδόθηκε από τον Σύνδεσµο Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
Έργων & Τεχνικών Επιχειρήσεων Θες/νίκης & Κεντρ. Μακεδονίας µε αρ.πρ. Ν36.849/24-04-
2014 στο όνοµα του Χρήστου Χαραλαµπίδη του ∆ηµητρίου, της βεβαίωσης του Τοµέα 
Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων µε αρ.πρ.7888/15-09-2014 στο όνοµα 
Χαραλαµπίδη Χρήστου του ∆ηµητρίου και η βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας του ΙΚΑ 
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Κιλκίς µε αρ. πρ.978/03-10-2014 στο όνοµα του Χαραλαµπίδη Χρήστου του ∆ηµητρίου , είναι 
γνήσια φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπά τους. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Χαραλαµπίδη Χρήστου του ∆ηµητρίου ότι δεν είναι εγγεγραµµένος 
σε καµιά άλλη εργοληπτική οργάνωση εκτός από τον Σύνδεσµο Πιστοποιηµένων 
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων και Τεχνικών Επιχειρήσεων Θες/νίκης & Κεντρ. Μακεδονίας  

• Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας & Πιστοποιητικό Υπολειπόµενης Οφειλής βάσει 
του Ν.4152/2013 µε αρ.πρ.:298/03-10-2014, του Χαραλαµπίδη Χρήστου µε ειδικότητα 
Πολιτικού Μηχανικού ότι έχει υπαχθεί σε ρύθµιση οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών και 
ισχύει µέχρι 04/12/2014. 

• Μηχανόσηµα (2) 
FAX: 2341097557 
 

4η   ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

Αριθµός πτυχίου:   24647      Οδοποιία Τάξη: Α2 

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη: 

 
• Μηχανόσηµα (3) 
• Αντίγραφο Βεβαίωσης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων µε αρ.πρ.:∆15/17766, 

ηµ/νία:22-01-2013 και ισχύει µέχρι 21/01/2016 
• Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Ταυτότητας 
• Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ΕΤΑΑ (Κατ/µα Κιλκίς), µε αριθµό 8745 και ποσό 1.180,00€ 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αµανατίδη Σολοµώντα-Γεωργίου του Ιωάννη ότι: α)  ∆εν έχει 

µηχανήµατα έργου. Αλλά αναλαµβάνω την υποχρέωση να προσκοµίσω στην Επιβλέπουσα 
του έργου Υπηρεσία αντίγραφο βεβαίωσης καταβολής τελών χρήσης Μηχανηµάτων Έργων 
για κάθε µηχάνηµα που θα χρησιµοποιήσω κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου της 
δηµοπρασίας, β)Έδρα της επιχείρησής του είναι: Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 58- ΚΙΛΚΙΣ και ο τρόπος 
επικοινωνίας µε την υπηρεσία θα γίνεται στο τηλ.:2341022557-6932675881, γ) δεν έχει 
διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα µε ποινή αποκλεισµού που µπορεί 
αποδειγµένα να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές και δεν 
υφίστανται εις βάρος της επιχείρησης επιβαρυντικά στοιχεία τα οποία αφορούν στην 
επαγγελµατική ικανότητα και αξιοπιστία της, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.6 του 
άρθρου 8 της αρ.Ε∆2α/α/27/φν244/18-3-1985 Υπουργικής Απόφασης και σύµφωνα µε την 
εγκύκλιο 5 µε αρ.πρ.:∆15/ΟΙΚ/3344/24-2-2000,δ) στον διαγωνισµό υπέβαλε το πρωτότυπο 
της βεβαίωσης ΜΕΕΠ, το οποίο και θα προσκοµιστεί οποτεδήποτε µου ζητηθεί και το 
αντίγραφο που µένει κατατεθειµένο στον φάκελο της προσφοράς είναι ακριβές αντίγραφο 
της πρωτότυπης βεβαίωσης, ε)έλαβε πλήρη γνώση των συµβατικών τευχών και στοιχείων 
της διακήρυξης, της οικείας εγκεκριµένης µελέτης του έργου, τον προϋπολογισµό, την 
τεχνική περιγραφή καθώς και των επί τόπου συνθηκών και όρων της διακήρυξης τους 
οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, στ) δεν υπάρχουν στο ΜΕΕΠ επιβαρυντικά στοιχεία 
εις βάρος του, ζ) τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και η επιχείρηση δεν είναι ένοχη για 
σοβαρές ψευδές δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή 
των άρθρων 24 έως 29, του Π.∆.334/2000, η) έχει έργα εν ενεργεία, θ) η επιχείρηση δεν 
απασχολεί προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ι) τα πρόσωπα που στελεχώνουν 
το πτυχίο της επιχείρησης και υπέχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε είναι: 1. 
Αµανατίδης Σολοµών-Γεώργιος, κ) όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στον 
διαγωνισµό είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αµανατίδη Σολοµώντα-Γεωργίου του Ιωάννη ότι: α) η ατοµική του 
επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί 
σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, β) ο 
Αµανατίδης Σολοµών-Γεώργιος δεν έχει καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα που 
αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22, γ) η επιχείρησή του δεν έχει διαπράξει 
πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα 
συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη 
δηµοπρασία) και δ)   ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων της 
επιχείρησης δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ.4 του 
Ν.3669/08 (Κ∆Ε) 
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• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αµανατίδη Σολοµώντα-Γεωργίου του Ιωάννη ότι η ατοµική του 
επιχείρηση δεν είναι εγγεγραµµένη σε επαγγελµατική εργοληπτική ένωση ή οργάνωση. 

• Αντίγραφο Ασφαλιστικής ενηµερότητας Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε∆Ε – 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε – Τ.Ε.Α.Μ.Ε.∆.Ε – Τ.Π.Μ.Ε.∆.Ε – Τ.Υ.Μ.Ε.∆.Ε µε αρ.πρ.:157/30-04-2014 και ισχύει 
µέχρι 31/12/2014 

• Αντίγραφο Βεβαίωσης Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε∆Ε – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε – 
Τ.Ε.Α.Μ.Ε.∆.Ε – Τ.Π.Μ.Ε.∆.Ε – Τ.Υ.Μ.Ε.∆.Ε µε αρ.πρ.:299/03-10-2014 ότι δεν απασχολεί 
µισθωτούς µηχανικούς και ως εκ τούτου δεν έχει οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και 
ισχύει µέχρι 31/12/2014. 

• Αντίγραφο Βεβαίωσης ΤΕΕ µε αρ.πρ.:52972/106647 και ηµ/νία 08/01/2014 και ισχύει µέχρι 
31/12/2014 

• Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας µε Α/Α:3890 και ηµ/νία:06-10-2014 και ισχύει µέχρι 
06/11/2014 

• Αντίγραφο Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενηµερότητας µε αρ.πρ.:566/03-06-2014, 
αρ.συστ.:519/Υ/515/03-06-2014 που έχει ισχύ µέχρι 02/12/2014 

• Αντίγραφο Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (για συµµετοχή σε δηµοπρασίες) µε 
αρ.πρ.:143/15-09-2014, Αρ.συστ.:519/Υ/132/15-09-2014 µε την οποία βεβαιώνεται ότι ο 
Αµανατίδης Σολοµών-Γεώργιος του Ιωάννη είναι ασφαλιστικά ενήµερος και ισχύει µέχρι 
13/03/2015 (για το έργο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΡΑΣΠΕ∆ΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ∆.Ε. ΚΙΛΚΙΣ) 

• Αντίγραφο Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (για συµµετοχή σε δηµοπρασίες) µε 
αρ.πρ.:60/09-04-2014,αρ.συστ.:519/Υ/52/09-04-2014 µε την οποία βεβαιώνεται ότι ο 
Αµανατίδης Σολοµών-Γεώργιος του Ιωάννη είναι ασφαλιστικά ενήµερος και ισχύει µέχρι 
08/10/2014 (για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙ∆ΗΡΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ) 

• Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αµανατίδη Σολοµώντα-Γεωργίου του Ιωάννη ότι: στις 12-08-2014 

συµµετείχε στην Π.Ε. Κιλκίς, στην δηµοπρασία µε τίτλο έργου: ΕΡΓΟ: «Συντήρηση Εθνικού 
και Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Κιλκίς» προϋπολογισµού µελέτης 243902,44€ χωρίς 
ΦΠΑ, όπου σύµφωνα µε το πρακτικό δηµοπρασίας που συντάχθηκε είναι ο πρώτος 
µειοδότης µε έκπτωση 55% 
 
 

Fax:2341026148 
 
Η Ε.∆. κατά τον έλεγχο των πρωτοτύπων πτυχίων στα δικαιολογητικά συµµετοχής διαπίστωσε ότι η 
εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠ. & ΣΙΑ Ε.Ε δεν είχε στο φάκελο πρωτότυπο ΜΕΕΠ παρά µόνο φωτοαντίγραφο, κατά 
την αναφορά αυτού του γεγονότος ο κ. Παπαποστόλης Απόστολος προσκόµισε το πρωτότυπο πτυχίο ΜΕΕΠ. Η Ε.∆. 
αφού συσκέφθηκε αποφάσισε την αποδοχή του πρωτοτύπου αφού δεν είχε λήξει η διαδικασία του διαγωνισµού. 
Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφτηκαν  από τον Πρόεδρο και τα 
µέλη της Ε.∆. και ανακοινώθηκαν  επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές 
προσφορές καταχωρηθήκαν, µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα 
κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος έχει ως εξής: 
 
 
 
Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Εµ (%) 

1 ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1% 

2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28% 

3 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ 32% 

4 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠ. & ΣΙΑ Ε.Ε 39% 

 
 

Κατόπιν η Ε.∆., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας  έλεγξε την 
έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, µε βάση τα 
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δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. Τέλος 
έλεγξε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
3669/08 και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών.  

 

Στη συνέχεια η επιτροπή έλεγξε τους φακέλους µε τα δικαιολογητικά των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 παράγραφος 4.1 της διακήρυξης και έκανε επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών 
επιστολών.    

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες οι εταιρείες  τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις υποβολής των 
δικαιολογητικών και εποµένως όλες οι εταιρείες αυτές γίνονται δεκτές στον διαγωνισµό. 

Προσωρινός µειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρεία: ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠ. & ΣΙΑ Ε.Ε  µε µέση τεκµαρτή 
έκπτωση 39,00 % επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. 
Οι διαγωνιζόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισµού εντός πέντε ηµερών.   
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 1/2014 

 

Το ∆.Σ. αφού µελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από 
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95) 

 

Αποφάσισε και εγκρίνει οµόφωνα 
 
 

• Εγκρίνει   το πρακτικό 1/2014 της δηµοπρασίας µε τίτλο : «Αποκατάσταση ασφάλτου 
από εργασίες ∆ΕΥΑ Κιλκίς στο ∆ήµο Κιλκίς». 
 

• Κατακυρώνει ως ανάδοχο την, εταιρεία ΑΠ.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε µε έδρα: 
Κουρτίδη 5 Θεσσαλονίκη, µε Α.Φ.Μ. 999705412,  ∆.Ο.Υ.  Ζ΄ Θεσσαλονίκης, τηλ:2310 
318203, µε  Α.Μ.20059 Οδοποιίας Τάξη:Α2 µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 39,00 % επί του 
προϋπολογισµού της υπηρεσίας. 
 

• Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον κωδικό 11.02.2 του προϋπολογισµού του έτους 2014  
όπου έχει ψηφιστεί και υπάρχει σχετική πίστωση. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 146/2014. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ 
της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 
 
 

∆ηµήτριος Σισµανίδης 
∆ήµαρχος  Κιλκίς 
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