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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  9/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 05/06/2014   Ηµέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 02/06/2014 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 
παρόντα πέντε (5) 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµήτριος Τσαντάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήµαρχος Κιλκίς, Μέλος 
3) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος  
4) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  
5) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

6) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 
7) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος  

 

ΘΕΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 87_2014 
 
 
Απόφαση επί της ένστασης για  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΕΤΟΥΣ 
2014» 
  
 
Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ΤΡΙΤΟ θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη του ∆.Σ. την απόφαση που αφορά την ένσταση επί του πρώτου πρακτικού της 
επιτροπής διαγωνισµού της προµήθειας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2014»   
 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2014» 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ε.∆. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 

Η Ε.∆. του έργου «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για κατασκευή και συντήρηση 
ηλεκτρολογικών πινάκων αντλιοστασίων έτους 2014» συνεδριάζει σήµερα για την 
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έκδοση γνωµοδότησης προς το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Κιλκίς προκειµένου να αποφανθεί 
επί των ενστάσεων. 
 
Σχετικά µε την ένσταση της επιχείρησης Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. 
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης θα έπρεπε για τα υλικά που στη  στήλη 
«Απαίτηση υποβολής τεχνικής περιγραφής του προσφερόµενου υλικού» υπάρχει ΝΑΙ 
να δοθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή, τα πιστοποιητικά που το συνοδεύουν, καθώς 
και έντυπα του εργοστασίου κατασκευής από τα οποία προκύπτει ότι τα προσφερόµενα 
είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Τα υλικά που προσέφερε η εταιρεία MEGAWATT A.E. είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης αλλά η τεχνική της προσφορά  δεν περιέχει αναλυτική 
τεχνική περιγραφή των προσφερόµενων υλικών και ως εκ τούτου δεν τηρήθηκε  ο 
απαιτούµενος τύπος που επιβάλει η διακήρυξη. 
∆εδοµένου  της αυστηρά τυπικής διαδικασίας  των διαγωνισµών του ∆ηµοσίου  και ότι 
οι προσφορές των διαγωνιζοµένων πρέπει να τηρούν απόλυτα τους όρους της 
διακήρυξης , κάθε  παράβαση αυτών συνεπάγεται ακυρότητα της προσφοράς των 
διαγωνιζοµένων.  
 
Με βάση τα παραπάνω η Ε.∆. εισηγείται την αποδοχή της ένστασης της εταιρείας Π. 
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. και την απόρριψη της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας 
MEGAWATT Α.Ε. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου.   

Αποφάσισε και εγκρίνει οµόφωνα 
 

1. Κάνει δεκτή την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού της προµήθειας 
2. Αποδέχεται την ένσταση της εταιρίας Π ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. 
3. Αποκλείει από τον διαγωνισµό την εταιρεία MEGAWATT Α.Ε. και δεν θα ανοιχτεί η 

Οικονοµική της Προσφορά. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 87/2014 
 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 

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

 
 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ∆.Σ 
της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 

 
 

Τσαντάκης ∆ηµήτριος 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
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