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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 2341 029320  

Email: info@deyak.gr  Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

 

Κιλκίς,  10 Μαΐου 2019 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1380 

 

Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  

 

                                      

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία  με τίτλο «Διανομή 

Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης», Κ.Α. 61.93.01, Προϋπολογισμού 8.640,00 €  (πλέον Φ.Π.Α.) 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έχοντας υπ’ όψη : 

 Τη με αριθμό 6-86/21-03-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με τίτλο Έγκριση 

Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας «ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμός 8.640,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

 Τη με  αριθμό 68/14-03-2019 Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης (ΕΑΔ) με ΑΔΑ.6ΒΓ1ΟΛΚ8-

ΞΚΣ/2019, με την   οποία εγκρίθηκε η δαπάνη από την Οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑ 

Κιλκίς, 

 Το Πρωτογενές αίτημα με αριθμό πρωτ. 668/09-05-2019 (ΑΔΑΜ_19REQ004613841/2019), 

σας καλεί, εφόσον ενδιαφέρεστε, να υποβάλλετε έγγραφη κλειστή προσφορά, στο πρωτόκολλο της 

υπηρεσίας, όπου θα αναγράφεται ο τίτλος της υπηρεσίας «Διανομή Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης» 

έως και τις 15-05-2019 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 μ.μ. η οποία θα περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς της 

μελέτης, 

2. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.  

 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 13:15μμ. Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν μπορεί 

να είναι παρόντες. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Η προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης της προσφοράς, δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του 

αναδόχου  για την προσκόμιση  των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω, πριν την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Έτσι, πριν την υπογραφή της σύμβασης , ο ανάδοχος θα πρέπει προς απόδειξη της μη συνδρομής 

των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016, να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να 

είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Ν. 4605/2019, άρθρο 43 – ΦΕΚ 

52 Α’/01-04-2019) (Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 
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73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 

περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Ασφαλιστική ενημερότητα 

 Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ή  οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, με το οποίο 

θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό του επάγγελμα. 

 

Συνημμένα, σας αποστέλλονται  το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, η Τεχνική Περιγραφή - 

Προϋπολογισμός και η Υπεύθυνη Δήλωση.  

 

 

Ο Γεν. Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ 

 

Αβραμίδης Ηλίας 

Χημικός Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

  

Υπηρεσία: «Διανομή Ειδοποιητηρίων 

Ύδρευσης» 

Κ.Α. 61.93.01,  

Προϋπολογισμός: 8.640,00 €  (πλέον 

Φ.Π.Α.) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ 

ΚΙΛΚΙΣ  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ : «Διανομή Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης» 

   ΣΚΟΠΟΣ& ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η διανομή των λογαριασμών Ύδρευσης στους καταναλωτές της 

πόλης του Κιλκίς. Η ποσότητα των λογαριασμών είναι περίπου 72.000 ετησίως (12.000 σε κάθε 

έκδοση ανά δίμηνο) και η διανομή θα πρέπει να γίνεται εντός 20 ημερών από την παραλαβή τους 

από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

Ο ανάδοχος με δικά του μέσα, προσωπικό και δαπάνη υποχρεούται να διανείμει τις αποδείξεις 

έκδοσης λογαριασμών νερού σε κάθε ακίνητο όπως θα του υποδείξει η υπηρεσία. Ειδικότερα μετά 

την έκδοση λογαριασμών ,ο ανάδοχος παραλαμβάνει από τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ στο 1ο χλμ. 

Κιλκίς-Ξηρόβρυσης, Κιλκίς, λογαριασμούς νερού και αναλαμβάνει να τους διανείμει σε όλη την 

πόλη του Κιλκίς. 

Η διανομή του λογαριασμού από τον ανάδοχο προς τον καταναλωτή, θα θεωρείται 

ολοκληρωμένη, σε κάθε μια από τις επόμενες περιπτώσεις: 

Είτε με την κατ’ ευθείαν παράδοση προσωπικά με στον ενδιαφερόμενο, στον χώρο κατοικίας, 

Είτε με την τοποθέτηση του λογαριασμού, σε εμφανές και ασφαλές σημείο του ακινήτου, που 

εξασφαλίζει την δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο καταναλωτή, να γίνει γνώστης του 

περιεχομένου του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει συμπληρωμένο το ημερήσιο ημερολόγιο εργασιών, στο 

οποίο θα παρουσιάζεται και ο συνολικός αριθμός λογαριασμών οι διανομές των οποίων 

ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας από το προσωπικό του χωρίς προβλήματα, καθώς 

επίσης και όλες οι πληροφορίες ανά υδρόμετρο, που αφορούν τους λόγους για τους οποίους δεν 

έγινε κατορθωτή η διανομή του αντίστοιχου λογαριασμού. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

H ανάλυση του κόστους των υπηρεσιών διανομής λογαριασμών  προσδιορίζεται ως ακολούθως: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Διανομή 

λογαριασμών 

ύδρευσης 

στην πόλη 

Κιλκίς 

τεμάχια 12.000 6.00 72.000 0,12 € 8.640,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 8.640,00 

ΦΠΑ 24% 2.073,60€ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 10.713,60€ 

 

 

Επομένως ο Προϋπολογισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «Διανομή Ειδοποιητηρίων 

Ύδρευσης» ανέρχεται σε 8.640,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τους Ιδίους Πόρους 

της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς (Κωδικός 61.93.01), προσδιορίζεται σε 8.640,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) 

Σχετικό CPV : [79824000-6]- Υπηρεσίες εκτύπωσης και διανομής, [98390000-3] «Λοιπές 

υπηρεσίες».. 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Ο Διευθυντής της Οικονομικής 

Υπηρεσίας & Διοικητικής 

υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

      

Για το τμήμα Διαχείρισης 

Ύδρευσης 

 

 

 

 

 

      

 

Κυριαζίδης Μιχαήλ       Τριανταφυλλίδου Ελεονώρα 
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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 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

 

«Διανομή Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης» 

Προϋπολογισμός 8.640,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)      

                                                                                                                                                                                    

Του/Της: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:   

Επάγγελμα: 

Διεύθυνση έδρας: 

Τηλέφωνο: Κινητό:   

Fax: e-mail:   

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 

€ 

1 Διανομή 

λογαριασμών 

ύδρευσης στην 

πόλη Κιλκίς 

τεμάχια 12.000 6.00 72.000   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ……………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………….. 

 

 

 

Τόπος: ………………………….  Ο προσφέρων 

Ημερομηνία: ………………………….. 

 

 

 

 

(υπογραφή - σφραγίδα) 
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