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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 11/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 29/05/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 24/05/2018

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

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 12ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 11-176/29-5-2018.

Έγκριση δαπάνης για  την ετήσια συνδρομή έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.
Προϋπολογισμός 4.090,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΔΩΔΕΚΑΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ετήσια συνδρομή έντυπου και ηλεκτρονικού
τύπου σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

1.ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ

2.ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

3. ΣΚΟΠΟΣ: Ετήσια συνδρομή έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, της ΕΔΕΥΑ και του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

ΑΔΑ: 6ΧΣ1ΟΛΚ8-0ΕΚ



2

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προκειμένου να ενημερώνονται οι δημότες του Κιλκίς για τις ενέργειες της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς
απαιτείται η εγγραφή της επιχείρησης ως συνδρομήτρια σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για το έτος 2018.
Η συνδρομή στον έντυπο και ηλεκτρονικό θεωρείται απαραίτητη για την επιχείρηση διότι φιλοξενεί δελτία
τύπου της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την άμεση ενημέρωση των καταναλωτών .
Η ΔΕΥΑ Κιλκίς καταβάλλει ετησίως τη συνδρομή της στην Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη που παρέχει σε όλες της ΔΕΥΑ της χώρας.
Η ΔΕΥΑ καταβάλλει ετησίως την υποχρεωτική εισφορά της στο Επιμελητήριο Κιλκίς.

5.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:.

Αναλυτικά, η δαπάνη ανά κατηγορία είναι:

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Αριθμός ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ

Τοπικός έντυπος τύπος 3 150,00 450,00€

Τοπικός ηλεκτρονικός τύπος 4 100,00 400,00€

Συνδρομή Επιμελητηρίου Κιλκίς 1 240,00 240,00€

Συνδρομή ΕΔΕΥΑ 1 3.000,00 3.000,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.090,00€

6.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: H δαπάνη για τις συνδρομές σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ΕΔΕΥΑ και
Επιμελητήριο Κιλκίς προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.335,40 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και
θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Η ετήσια συνδρομή τοπικού έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου είναι απαραίτητη για την
Επιχείρηση για τον λόγο ότι φιλοξενεί δελτία τύπου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, για την άμεση ενημέρωση
καταναλωτών. Επίσης ο ηλεκτρονικός  τύπος υποσκελίζει σταδιακά στην ενημέρωση τον
έντυπο.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η διενέργεια συνδρομής έντυπου και ηλεκτρονικού
τύπου, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2018.

Με βάση τα ανωτέρω, προτείνεται η εγγραφή ως συνδρομητή της επιχείρησης στα παρακάτω
τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα:

ΕΝΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ :

Μαχητής-Ημερήσια , Ειδήσεις-Πρωινή, Πρώτη Σελίδα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ τοπικός ΤΥΠΟΣ :

1. Ενημερωτική ιστοσελίδα gnomikilkis.gr - (http://gnomikilkis.blogspot.gr/),
2. Ενημερωτική ιστοσελίδα maxitis.gr – (http://maxitis.gr/(http://maxitis.gr/),
3. Ενημερωτική ιστοσελίδα proti-selida.gr (http://www.proti-selida.gr/)
4. Ενημερωτική ιστοσελίδα eidisis.gr (http://www.eidisis.gr/)
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Δέχεται την εισήγηση της κ. Κασκαμανίδου Ουρανίας.

 Εγκρίνει την ετήσια συνδρομή έντυπου τοπικού τύπου στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ
(150,00€) ανά εκδότη.

 Εγκρίνει την ετήσια συνδρομή ηλεκτρονικού τοπικού τύπου στο ποσό των εκατό ευρώ
(100,00€) ανά εκδότη.

 Εγκρίνει την ετήσια συνδρομή Επιμελητηρίου Κιλκίς στο ποσό των διακοσίων σαράντα
ευρώ  (240,00€).

 Εγκρίνει την ετήσια συνδρομή ΕΔΕΥΑ στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ  (3.000,00€).

 Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 64.05 (ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ) και του
Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε
σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 11-176/29-5-2018.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται 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
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