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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 14/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 5/07/2018 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 29/06/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 5ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 14-230/5-7-2018

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Διανομή Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης Δ.Ε. Κιλκίς»,
προϋπολογισμού : 4.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. , (Άρθρο 328. του Ν. 4412/2016 ).

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Κυριαζίδη Μιχαήλ, Οικονομολόγο και Διευθυντή
Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την απευθείας
ανάθεση της υπηρεσίας «Διανομή Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης Δ.Ε. Κιλκίς», προϋπολογισμού : 4.800,00€
πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής:

Στην με αριθμό 12-196/12-6-2018 Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς με θέμα τρόπος εκτέλεσης της
υπηρεσίας: «Διανομή Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης  Δ.Ε. Κιλκίς», προϋπολογισμού : 4.800,00 € πλέον
Φ.Π.Α., αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η εκτέλεση της υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
βάσει των άρθρων 326 & 328 του Ν. 4412/2016, στα οποία προβλέπονται ότι για συμβάσεις κάτω των
ορίων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο
άρθρο 263 και στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα
άρθρα 327 και 328, καθώς επίσης και ότι η απευθείας ανάθεση διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του
αναθέτοντος φορέα, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου για το σκοπό
αυτό.

Οι ενέργειες για την εκτέλεση της υπηρεσίας περιελάμβαναν την σύνταξη προϋπολογισμού, την Μελέτη και
την Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η ΔΕΥΑ Κιλκίς προχώρησε σε Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τα
παρακάτω αποδεικτικά:

ΑΔΑ: 783ΣΟΛΚ8-7ΝΔ
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1. Την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΡΟΡΑΣ με ΑΠ 2097/2-7-2018 προς την εταιρία HORIZON
PROMOTION

2. Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΡΟΡΑΣ με ΑΠ 2098/2-7-2018 προς την εταιρία ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΚΩΝ.
ΘΕΟΦΙΛΟ

Στις παραπάνω προσκλήσεις ανταποκρίθηκαν και κατέθεσαν προσφορές οι εξής οικονομικοί φορείς:

1. Η εταιρία HORIZON PROMOTION την οικονομική προσφρορά με ΑΠ 2125/3-7-2018
2. Η εταιρία ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΚΩΝ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ την οικονομική προσφρορά με ΑΠ 2124/3-7-2018

Οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης του ΔΣ,
μονογράφτηκαν  από τον τα υπηρεσιακά στελέχη που ανέλαβαν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας και
καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα ο οποίος έχει
ως εξής:

1η «ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ-
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ »

προσφορά 0,10 € (Πλέον Φ.Π.Α.) το τεμάχιο

Fax:2341022216

2η «ΗΟRIZON PROMOTION ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

προσφορά 0,115 € (Πλέον Φ.Π.Α.) το τεμάχιο

e-mail horizonpromotion2@gmail.com

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ με οικονομική προσφορά 0,10 € (πλέον ΦΠΑ) το τεμάχιο .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2018.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλώ για την λήψη απόφασης του ως άνω θέματος.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική
συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- την 12-196/12-6-2018 Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας : «Διανομή
Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης  Δ.Ε. Κιλκίς», προϋπολογισμού : 4.800,00 € πλέον Φ.Π.Α.

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 330 παράγραφος 3
- τις προσφορές των οικονομικών φορέων της Πρόσκλησης
- την ανωτέρω εισήγηση,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα με τα εξής στοιχεία:

επωνυμία «ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΘΕΟΦΙΛΟΣ»,

ΑΔΑ: 783ΣΟΛΚ8-7ΝΔ
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Έδρα : Καραολή Δημητρίου 1, Κιλκίς,

ΑΦΜ : 120051080

Δ.Ο.Υ. : Κιλκίς,

Επικοινωνμία: τηλέφωνο: 23410 22206, email: info@multipoint.gr

Αντικείμενο σύμβασης: Διανομή των λογαριασμών Ύδρευσης στους καταναλωτές της πόλης του Κιλκίς

Αξία σύμβασης: 4800,00€, πλέον ΦΠΑ

Λοιπές πληροφορίες: Η οικονομική προσφορά είναι 0,10 € (πλέον ΦΠΑ) το τεμάχιο

 Δεσμεύει πίστωση 5.952,00 € σε βάρος του Κ.Α. 61.93.01 (ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του προϋπολογισμού του έτους 2018.

 Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει την
πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.93.01 (ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε.) του
προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 14-230/5-7-2018.

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

ΑΔΑ: 783ΣΟΛΚ8-7ΝΔ
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