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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 16/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 17/07/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 14:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 12/07/2018

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 3ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 16-243/17-7-2018

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού
πληροφορικής (hardware), δικτύων και Η/Υ της ΔΕΥΑ Κιλκίς» Προϋπολογισμός : 2.300,00 € πλέον
Φ.Π.Α.

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Υποστήριξη και συντήρηση
εξοπλισμού πληροφορικής (hardware) της ΔΕΥΑ Κιλκίς», προϋπολογισμού : 2.300,00 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής:

Στην με αριθμό 12-197/12-6-2018 Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς με θέμα Έγκριση Μελέτης, τρόπου
εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού
πληροφορικής (hardware) της ΔΕΥΑ Κιλκίς» Προϋπολογισμός : 2.300,00 € 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.

Η υπηρεσία υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού πληροφορικής (hardware) αφορά:

 Επισκευή βλαβών υλικού (hardware) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές

 Επισκευή βλαβών λογισμικού (software) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
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 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 ενέργειες για την εκτέλεση της υπηρεσίας περιελάμβαναν την σύνταξη προϋπολογισμού, την Μελέτη και
την με αριθμό πρωτοκόλλου 1941/22-6-2018 προσφορά του οικονομικού φορέα «ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ».

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρία «ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» με συνολική οικονομική προσφορά 2.300,00 (πλέον ΦΠΑ).

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 12-197/12-6-2018 Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς με θέμα Έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης
και έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού
πληροφορικής (hardware) της ΔΕΥΑ Κιλκίς» Προϋπολογισμός : 2.300,00 € πλέον Φ.Π.Α.

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 330 παράγραφος 3
- την με αριθμό πρωτοκόλλου 1819/12-6-2018 οικονομική προσφορά της εταιρίας «ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»
- την ανωτέρω εισήγηση,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία: : «ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», με Α.Φ.Μ.:
151353122, Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς, Διεύθυνση: Περικλέους 14, Κιλκίς Τ.Κ. 61100, με μέση συνολική
προσφορά 2.300,00€ (πλέον ΦΠΑ).

 Δεσμεύει πίστωση 2.852,00€σε βάρος του Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του προϋπολογισμού του έτους
2018.

 Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει την
πίστωση του προϋπολογισμού του Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του οικονομικού του έτους 2018,
όπου προβλέφθηκαν οι σχετικές δαπάνες.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 16-243/17-7-2018.

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
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