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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 10/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 15/05/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 09/05/2018 
 
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 9

ο
 - ΑΠΟΦΑΣΗ 10-155/15-5-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ»             
Προϋπολογισμού 505,00 € (πλέον ΦΠΑ). Απόφαση  10-155/15-5-2018. 

Η  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΕΝΑΤΟ  θέμα της εκτός 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 τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης 
της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ Προϋπολογισμού 505,00 € (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση 
που έχει ως εξής : 

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Σκοπός του αιτήματος είναι η προμήθεια και τοποθέτηση μέχρι της πλήρης λειτουργίας του  

καταγραφικού συστήματος για το κλειστό κύκλωμα καμερών στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, για την κάλυψη των 

αναγκών ασφαλείας, ελέγχου και ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης. Η προμήθεια είναι απαραίτητη 

προς αντικατάσταση του παλαιού το οποίο έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη και κρίνεται ασύμφορη η 

επισκευή του. 

Μετά από έρευνα αγοράς σε καταστήματα ηλεκτρονικών προέκυψαν οι παρακάτω τιμές αγοράς. 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

mailto:info@deyak.gr
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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. 

1 140,00 140,00 33,60 173,60 

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 65,00 65,00 15,60 80,60 

3 

Τροφοδοτικό 12v, 5 amper για 
κάμερες ασφαλείας δυνατότητα 
σύνδεσης έως και 4 κάμερες,  η 
έξοδος του τροφοδοτικού πρέπει να 
είναι αυτόματη ώστε να μπορεί να 
επανέλθει μετά από βραχυκύκλωμα. 

1 40,00 40,00 9,60 49,60 

4 

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

1 180,00 180,00 43,20 223,20 

5 

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

1 80,00 80,00 19,20 99,20 

ΣΥΝΟΛΟ  5 505,00 505,00 121,20 626,20€ 

 
 
Παρακαλούμε για τις απαραίτητες δικές σας ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η προτεινόμενη προμήθεια. 
 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση τρόπου εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας. 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :  
 

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 116 και 118 

- την 0109/14-05-2018  έκθεση ανάληψης υποχρέωσης 

- τις διατάξεις του Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17 

- τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης  

- την ανωτέρω εισήγηση 

 
Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 

 Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. 
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 Την  εκτέλεση της προμήθειας  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από πρόσκληση  
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  σύμφωνα  με  τις Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  τους  λοιπούς  όρους  
της  μελέτης  για  την  προμήθεια  με  τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ (επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσης). 

 

 Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 505,00€ σε βάρος του Κ.Α. 14.09 (ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) και ποσού 121,20€ του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του προϋπολογισμού του 
έτους 2018. 

 

 Την χρηματοδότηση της προμήθειας που θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα 
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 14.09 (ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) και του Κ.Α. 
54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη. 

 

 Την  ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 10-155/15-5-2018. 

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  
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε 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 

Κιλκίς,__.__.2018 

Αριθμός πρωτοκόλλου:___  

 

ΠΡΟΣ: 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ» 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Κ.Α.Ε): 

14.09 (ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 505,00€  (πλέον Φ.Π.Α.) ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

Κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 

31644000-2 (Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων) 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

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

Σας ενημερώνουμε ότι  η ΔΕΥΑ Κιλκίς, θα διενεργήσει εκδήλωση ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση και 

κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την κάλυψη των αναγκών της . 

Για την κάλυψη της δαπάνης  έχει  εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 109/14-05-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και 

β) η υπ’ αριθμό _____ απόφαση  του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που το αντικείμενο εργασιών τους είναι συναφές με την παραπάνω προμήθεια, 

να υποβάλουν προσφορές εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, δηλαδή έως την __________ 

και ώρα 13:00 πμ.  Προσφορές πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας, δε θα γίνονται δεκτές. 

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη τιμή εφόσον ο 

προσφερόμενος εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης  εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει : 

 
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο οποία ο υποψήφιος  ανάδοχος θα δηλώνει 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 (10) ημέρες. 

 Σε περίπτωση κατασκευαστικής ατέλειας ή ελαττωματικής λειτουργίας, θα αντικαθίστανται με 
καινούργια. 

 Τα προσφερόμενα  είδη θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και όχι ανακατασκευασμένα. Επίσης 
θα φέρουν πιστοποίηση CE. 
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2. Προσπέκτους – εγχειρίδια από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληροί 
τις  τεχνικές προδιαγραφές της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η γλώσσα των προσπέκτους μπορεί να 
είναι αγγλική είτε ελληνική. 

3. Το έντυπο της  οικονομικής προσφοράς, το οποίο  θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του 
προσφέροντος. 
 

Ο φάκελος προσφοράς θα αναγράφει τον τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ» και την επωνυμία του διαγωνιζόμενου. 

 

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

 Κατάθεση  προσφοράς  στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο ΧΛΜ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης  ( Ο φάκελος 
προσφοράς θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο). 

Η κατάθεση  του φακέλου προσφοράς  μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας 
ταχυμεταφορών (courier).  

Για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η σύγκριση των προσφορών θα πρέπει  να χρησιμοποιηθεί το έντυπο 

της ΔΕΥΑΚ με τίτλο έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 13:15.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 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. 

1 140,00 140,00 33,60 173,60 

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 65,00 65,00 15,60 80,60 

3 

Τροφοδοτικό 12v, 5 amper για 
κάμερες ασφαλείας δυνατότητα 
σύνδεσης έως και 4 κάμερες,  η 
έξοδος του τροφοδοτικού πρέπει να 
είναι αυτόματη ώστε να μπορεί να 
επανέλθει μετά από βραχυκύκλωμα. 

1 40,00 40,00 9,60 49,60 

4 

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

1 180,00 180,00 43,20 223,20 

5 Εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης 1 80,00 80,00 19,20 99,20 
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με τις κάμερες και την οθόνη μέχρι 
της πλήρης λειτουργίας του  
καταγραφικού συστήματος. 

ΣΥΝΟΛΟ  5 505,00 505,00 121,20 626,20€ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Δε  γίνονται  δεκτές οικονομικές προσφορές για επιμέρους είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 Θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας  τουλάχιστον ενός έτους. 

 Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση μέχρι της πλήρης λειτουργίας του  
καταγραφικού συστήματος για το κλειστό κύκλωμα καμερών στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς. 

 

 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

Αποστολίδης Νικόλαος  
Χημικός Μηχανικός  

Προϊστάμενος ΕΕΛ Κιλκίς 
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