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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 9/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 30/05/2017 Ημέρα: ΤρίτηΏρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 24/05/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 19Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 9-143/30-5-2017.

Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσίας επισκευής  των υποδομών πληροφορικής /
αυτοματισμών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.400 ευρώ.

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγοκαι
Εκπρόσωπο εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τοvτρόπο
εκτέλεσης υπηρεσίας επισκευής  των υποδομών πληροφορικής / αυτοματισμών της Δ.Ε.Υ.Α.
Κιλκίς ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.400 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική
Έκθεσηπου έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

1.ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:

Επισκευή  των υποδομών πληροφορικής / αυτοματισμών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

2 .ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
3. ΣΚΟΠΟΣ:
Ετήσια σύμβαση υποστήριξης και συντήρησης hardware, δικτύων και Η/Υ.
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4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τα εξής:

Επισκευή βλαβών υλικού (hardware) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Επισκευή βλαβών λογισμικού (software) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Εγκατάσταση νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επισκευής και ρύθμισης δικτύου υπολογιστών εντός του κτιρίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Επισκευή βλαβών υλικού (hardware) στα συστήματα αυτοματισμών (scada, κλπ)

Επισκευή βλαβών υλικού (hardware) στα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων (εγκεφάλους)

Διάγνωση βλαβών οχημάτων με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (διαγνωστικού)

Οι υπηρεσίες  θα παρέχονται εντός 24 ωρών από την αναγγελία της βλάβης,

Το πρωτογενές αίτημα αφορά αποκλειστικά και μόνο την παροχή υπηρεσιών και όχι την προμήθεια τυχόν

ανταλλακτικών που ενδεχομένως να απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάποιας  υπηρεσίας.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία, απαιτεί αμεσότητα, επειδή πλέον όλες οι εργασίες γραφείου απαιτούν τη χρήση
Η/Υ. και κάθε πρόβλημα στο δίκτυο υπολογιστών αυτόματα θέσει εκτός λειτουργίας την διοικητική
υπηρεσία, ακόμη και τις πληρωμές λογαριασμών που γίνονται ηλεκτρονικά.

Επομένως, ο παρέχων τις υπηρεσίες πρέπει να είναι τοπική επιχείρηση είτε να έχει υποκατάστημα στο
Κιλκίς, να έχει επαρκή εμπειρία και υψηλή τεχνική κατάρτιση.

Τα παραπάνω προσόνταδιαθέτει η  συνεργαζόμενη με τη ΔΕΥΑ Κιλκίς εταιρία και επειδή το ποσό είναι στο
όριο της απευθείας ανάθεσης, προτείνεται αυτήη σημαντική συνεργασία να συνεχιστεί ως έχει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Εγκρίνει τοντρόπο εκτέλεσης υπηρεσίας επισκευής  των υποδομών πληροφορικής /
αυτοματισμών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.400 ευρώ.

 Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας στον Δαμιανίδη Απόστολομε διακριτικό
τίτλο:«DAMWAREDEVELOPMENT», με Α.Φ.Μ. : 151353122, Έδρα : Περικλέους 14  Δ.Ο.Υ.
: Κιλκίς, με συνολική οικονομική προσφορά: 2.350,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), για το έτος 2017.

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

1.

Επισκευή  των υποδομών
πληροφορικής / αυτοματισμών

της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. Τεμ. 1 2.350,00 2.350,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.350,00
Φ.Π.Α. 24% 564,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.914,00

ΑΔΑ: 6ΙΚ8ΟΛΚ8-ΗΦΕ



3

 Δεσμεύει πίστωση 2.350,00 € σε βάρος του Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) του προϋπολογισμού του έτους 2017.

 Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας  θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)του  οικονομικού έτους 2017, όπου
προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 9-143/30-5-2017.

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

ΑΔΑ: 6ΙΚ8ΟΛΚ8-ΗΦΕ


		2017-06-06T10:46:53+0300
	Athens




