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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  11/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 29/05/2018 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 24/05/2018 
 

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) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
5) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  

6) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος 

 
ΘΕΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 11-183/29-5-2018  – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ» 
Προϋπολογισμός: 505,00 (πλέον ΦΠΑ).  

Η  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΠΡΩΤΟ  θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερησίας διάταξης έθεσε 
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.   

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον. 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό Προϊστάμενο 
της Ε.Ε.Λ. Κιλκίς , ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών 
και κατακύρωση αποτελέσματος   της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ» Προϋπολογισμού 505,00 € (πλέον ΦΠΑ). 

Εν συνεχεία παρουσιάστηκε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της ως άνω 
προμήθειας και έχει ως εξής: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τετάρτη 23
η
 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00 λήξης επίδοσης 

προσφορών.   

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από: 

1. Κυριαζίδη Μιχαήλ, ΠΕ Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής με αναπληρωτή τον 
Γιοβανούδη Χρήστο ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

2. Παραγιό Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωτή τον Ασλανίδη Χρήστο ΠΕ 
Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
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3. Κασκαμανίδου Ουρανία, ΠΕ Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωτή τον Αποστολίδη Νικόλαο 
Χημικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ» 

Προϋπολογισμού 505,00 Ευρώ (πλέον του Φ.Π.Α.), 
 
Παραλήφτηκαν οι φάκελοι  που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Επιτροπή, καταγράφθηκαν στο 
πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το 
νομότυπο και η πληρότητά τους) και μονογραφήθηκαν τα έγγραφα αυτά.  
Παρέδωσαν τις προσφορές τους: 
 

1
η
   ΚΑΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

 Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό με αρ.πρωτ.:1558/22-05-2018 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Κακανόπουλου Κων/νου ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η χρονική διάρκεια από την ημέρα της 
παραγγελίας μέχρι και την παράδοση όλου του εξοπλισμού δεν θα ξεπερνά τις δέκα ημέρες, σε 
περίπτωση κατασκευαστικής ατέλειας ή ελαττωματικής λειτουργίας θα αντικαθίστανται με καινούργια, τα 
προσφερόμενα είδη θα είναι καινούρια αμεταχείριστα και όχι ανακατασκευασμένα και θα φέρουν 
πιστοποίηση  CE 

 Προσπέκτους – εγχειρίδια στην αγγλική γλώσσα 

 Κλειστός Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 
 
email: k2vip.security@gmail.com 
 
 
Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν διαπίστωσε σφάλματα οπότε η επιχείρηση με την 
επωνυμία «ΚΑΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» γίνεται δεκτή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 
 
Έπειτα η Ε.Δ. προχώρησε στο άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου και διαπίστωσε ότι πληροί 
τις προδιαγραφές σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 
Στη συνέχεια αποσφραγίστηκε η οικονομική προσφορά, μονογράφτηκε  από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και 
ανακοινώθηκαν επιμέρους στοιχεία της. Η οικονομική προσφορά καταχωρήθηκε σε πίνακα μετά από λογιστικό 
έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, ο οποίος έχει ως εξής: 
 

1) ΚΑΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Α/Α Είδος Τεμάχια 
Τιμή/τεμ. 

 (χωρίς ΦΠΑ) 

Κόστος 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

 

ΦΠΑ 
24% 

Κόστος € (με  ΦΠΑ) 

1 

Καταγραφικό  2 M pixel  4 καναλιών, 
με υποστήριξη ανάλυσης 
1920x1080. Ταυτόχρονη 
αναπαραγωγή μέχρι 4 καναλιών 
video. Η συσκευασία θα 
περιλαμβάνει mouse και CD με το 
λογισμικό. 

1 138,00 138,00 33,12 171,12 

2 

Σκληρός δίσκος κατάλληλος για 
καταγραφικό σύστημα 24ωρης 
λειτουργίας χαμηλής κατανάλωσης 
και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, 
χωρητικότητας 1 ΤΒ. Ο δίσκος θα 
είναι κατάλληλος για αδιάκοπη 
λειτουργία 24ωρη επί 7 ημέρες την 
εβδομάδα. 

1 63,00 63,00 15,12 78,12 

3 

Τροφοδοτικό 12v, 5 amper για 
κάμερες ασφαλείας δυνατότητα 
σύνδεσης έως και 4 κάμερες,  η 
έξοδος του τροφοδοτικού πρέπει να 

1 35,00 35,00 8,40 43,40 

ΑΔΑ: ΩΦΝ2ΟΛΚ8-ΟΛΗ



 
3 

είναι αυτόματη ώστε να μπορεί να 
επανέλθει μετά από βραχυκύκλωμα. 

4 

Σταθεροποιητή τάσης UPS 
επαγγελματικής χρήσης με αυτόματη 
έναρξη μετά από επαναφορά της 
τάσης του δικτύου. Θα έχει  
προστασία υπερφόρτισης.  

1 175,00 175,00 42,00 217,00 

5 

Εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης 
με τις κάμερες και την οθόνη μέχρι 
της πλήρης λειτουργίας του  
καταγραφικού συστήματος. 

1 75,00 75,00 18,00 93,00 

ΣΥΝΟΛΟ  5 486,00 486,00 116,64 602,64 € 

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

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2018. 

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η ατομική  
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της 
ανωτέρω προμήθειας στην επιχείρηση: «ΚΑΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» 
με συνολική οικονομική προσφορά 486,00€ (πλέον ΦΠΑ). 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :  
 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων, 328 και 330 

 Την ψήφιση  πίστωσης  με την υπό αριθμό (10-155/15-5-2018) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.  

 Τις διατάξεις του Ν.1069/80 και ειδικότερα τα άρθρα 1 παρ.1, 5 και 6 αυτού 

 Το σχετικό πρακτικό και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 

 
 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 
 

 Την Επικύρωση του πρακτικού Ε.Δ., αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας με τίτλο : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ». 

 

 Την κατακύρωση του αποτελέσματος της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ», προϋπολογισμού 
505,00  € χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ 14.09 (ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) στην επιχείρηση : 
«ΚΑΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», με ΑΦΜ:800646974, Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 4, 
ΔΟΥ: Κιλκίς,  με συνολική οικονομική προσφορά 486,00€ (πλέον ΦΠΑ). 

 

 Εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη, να προβεί σε 
απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου της ως άνω προμήθειας στην επιχείρηση: 
«ΚΑΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε». 

 

 Η χρηματοδότηση της προμήθειας  θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα 
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού 486,00€ στον Κ.Α. 14.09 (ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 
και 116,64€ στον Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε 
σχετική δαπάνη. 

 

  Το Δ.Σ. ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 11-183/29-5-2018  – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. 

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  
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς 
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