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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  18/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 07/08/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 03/08/2018 

 
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα έξι(6) 

 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
6) Κπξηαθίδεο Υξηζηόθνξνο, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  

 
 
ΘΕΜΑ 15ο- Απόθαζη 18-271/07-08-2018 
 
Έγκπιζη Μελέηηρ, ηπόπος εκηέλεζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ςπηπεζίαρ  με ηίηλο: « 
ΥΕΔΙΑΜΟ ΕΝΣΤΠΩΝ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ» , πποϋπολογιζμού 355,00 Εςπώ 
(ππο ΦΠΑ, ζςνολικού κόζηοςρ 440,20) 

Η Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΕΚΑΣΟ ΠΕΜΠΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιόγν ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: « 

ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΝΣΤΠΩΝ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ», ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή 
Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΕΥΝΙΚH ΕΚΘΕΗ 
 
 
1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ:  ΥΕΔΙΑΜΟ ΕΝΣΤΠΩΝ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 
 
2 .ΥΕΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Θα πξνζθνκηζζεί πξνζθνξά 

3. ΚΟΠΟ:  ρεδηαζκόο  λέωλ εληύπωλ Δειηίνπ Εηζαγωγήο   ζηε Γεληθή Λνγηζηηθή . 

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:   Γηα ηελ θαιύηεξε επεμεξγαζία ηωλ πιεξνθνξηώλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο 

απαηηείηαη ν ζρεδηαζκόο λέωλ εληύπωλ εγγξάθωλ παξαζηαηηθώλ αγνξώλ όπωο ην Δειηίν εηζαγωγήο  
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(073DEI) θαη ζρεδηαζκόο λέωλ εληύπωλ εγγξάθωλ παξαζηαηηθώλ παγίωλ  όπωο ην Δειηίν εηζαγωγή(073 

DEI) .Έηζη απινπζηεύεηαη ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο  θαη βειηηζηνπνηείηαη ε 

δηαρείξηζε θαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηωλ ζηνηρείωλ. Η εξγαζία ζα εθηειεζηεί από ζπγθεθξηκέλε εηαηξία 

κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη ε ΔΕΤΑ Κηιθίο θαη ε νπνία ππνζηεξίδεη όια ηα πξνγξάκκαηα ΣΡΙΣΩΝ όπωο: 

Ύδξεπζεο ,Λνγηζηεξίνπ, Μηζζνδνζίαο ,mobile,Πξωηνθόιινπ , Oracle Server Standard Edition One ASFU. 

Παξάιιεια ζα γίλεη θαη ε εγθαηάζηαζε Λνγηζηηθήο θαη Μηζζνδνζίαο. 

 

 

Ενδεικηικός προϋπολογιζμός ηης σπηρεζίας: 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΤΛΙΚΟΤ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1. ΕΝΣΤΠΟ ΑΓΟΡΩΝ ΔΕΛΣΙΟΤ 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

ΣΕΜ. 1 150,00 150,00 

2. ΕΝΣΤΠΟ ΠΑΓΙΩΝ ΔΕΛΣΙΟΤ 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

ΣΕΜ. 1 150,00 150,00 

3 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

ΚΑΙ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 

ΣΕΜ. 1 55,00 55,00 

 ΑΘΡΟΙΜΑ 355,00 

Φ.Π.Α. 24% 85,20 

ΤΝΟΛΟ 440,20 

 
 
 
5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:    H δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία  πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ηωλ 
 
355,00  Εσρώ  πλέον Φ.Π.Α ζπλνιηθνύ θόζηνπο 440,20 Εσρώ θαη ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ηεο 
 
 Δεκνηηθήο  Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο  Απνρέηεπζεο Κηιθίο.   
 
 
 
 
Παξαθαινύκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πξνηεηλόκελε 
δαπάλε 

 
 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ ΓΚΚ (ΦΔΚΑ’ 114/8.6.2006). 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
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 Σελ  εηζήγεζε ηεο θαο Καζθακαλίδνπ Οπξαλίαο. 
 

 Σελ Σερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 
 

 Σελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο βάζεη ησλ άξζξσλ 

326 & 328 ηνπ Ν. 4412/2016, ζηα νπνία πξνβιέπνληαη όηη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, 
νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνύλ λα πξνζθεύγνπλ εθηόο από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 263 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη ηεο 
απεπζείαο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 327 θαη 328, θαζώο επίζεο θαη όηη ε απεπζείαο 
αλάζεζε δηελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε ζπγθξόηεζε γλσκνδνηηθνύ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ γηα ην ζθνπό απηό.  
 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 440,20€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64.07.01 (ΔΝΣΤΠΑ), ηνπ 
Κ.Α. 61.03.02 (ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Η/Τ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ & Η/Τ  θαη ηνπ 
Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΩΝ-ΔΞΟΓΩΝ) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 

 
 Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξύλεη ηηο  πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 64.07.01 (ΔΝΣΤΠΑ), ηνπ Κ.Α. 61.03.02 
(ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Η/Τ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ & Η/Τ  θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.29 
(ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΩΝ-ΔΞΟΓΩΝ)ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθαλ ζρεηηθέο 

δαπάλεο. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηώζεηο. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 18-271/07-08-2018. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 
 
 

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 
 

Αναζηαζιάδος Ελένη  
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