
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 18/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 16/12/2014   Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ημερομηνία: 10/12/2014 
 
 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα πέντε (5). 

 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος, 

2) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος, 

3) Καλτσίδης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος 

4) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος, 
5) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος, 

2) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος 

 
 
 
ΘΕΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 190_2014 - ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Ανάθεση καθαριότητας χώρων γραφείων ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

Ο  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΤΡΙΤΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της  ημερήσιας 

διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το έργο του τίτλου του θέματος.   

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. 
Κιλκίς  κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ.  τα εξής :  

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών που ακολουθεί είναι ο καθαρισμός των Κεντρικών 

Γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το χρονικό διάστημα από 01-01-2015 έως 31-12-2015.   

Πιο αναλυτικά :  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

            Καθαριότητα Γραφείων της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/


2. ΣΚΟΠΟΣ 

 Καθαριότητα των γραφείων της Διεύθυνσης, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Διοικητικής & 
Οικονομικής Υπηρεσίας  της ΔΕΥΑ Κιλκίς για χρονική περίοδο ενός έτους. 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Καθαρισμός όλων των χώρων των γραφείων της ΔΕΥΑ Κιλκίς όλες τις εργάσιμες ημέρες για        
χρονική περίοδο ενός έτους.  

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

            Τέσσερις Χιλιάδες Οκτακόσια Ευρώ (4.800,00 €) 
 

Οι ειδικοί όροι και οι προδιαγραφές βάσει των οποίων θα παρέχεται η υπηρεσία είναι οι εξής: 

1. Η καθαριότητα των χώρων θα είναι γενική και θα πρέπει να γίνεται καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες, από 6:00 έως 10:00 (τουλάχιστον 4 ώρες). 

2. Ο ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την ασφάλιση του ιδίου και των άλλων 

προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της καθαριότητας. 

3. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ίδιο. 

4. Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα εποπτείας και ελέγχου τόσο για την εφαρμογή των 
όρων της παρούσης όσο και για την αποτελεσματικότητα του έργου της καθαριότητας, καθώς 

επίσης και το δικαίωμα για μονομερή καταγγελία της σύμβασης εάν ο ανάδοχος δεν 
εξασφαλίζει την απαιτούμενη καθαριότητα. 

Απαιτούμενες εργασίες που θα γίνονται: 

 Καθαριότητα χώρων γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς 

 Άδειασμα των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση νάιλον σακούλας 
 Καθάρισμα και απολύμανση τουαλετών 

 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων 
 Καθαρισμό και τακτοποίηση κουζίνας 
 Άδειασμα των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση νάιλον σακούλας 

 Καθαρισμός των τζαμιών μέσα-έξω. 

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από 
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95), 

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα 

 
 Δέχεται την εισήγηση του κ. Αβραμίδη Ηλία 

 
 Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας στην ΚΩΤΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, κατοίκου Κιλκίς, 

Τσιρογιάννη 15, με Α.Φ.Μ. 046042543, και ΑΔΤ Χ887382, έναντι ποσού 4.800,00 € για 

ολόκληρο το έργο και όλο τον χρόνο ισχύος της σύμβασης χωρίς αναπροσαρμογή για 
οποιοδήποτε λόγο. Η δαπάνη θα πληρωθεί με Τίτλο Κτήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου με την παρ. 6 του αρ. 51 του Ν. 4223/2013 αλλά και  από τις διατάξεις των 
άρθρων 10 παρ. 8 και 39 παρ.1 περ. β,) του Ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), 
διότι η ανωτέρω πάροχος της υπηρεσίας δεν υποχρεούται στην έκδοση Τιμολογίου. Η 



πάροχος της υπηρεσίας θα επιβαρυνθεί τις νόμιμες κρατήσεις 23,6% (20% Φόρος Αμοιβών 
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, 3% Χαρτόσημο & 0,6% υπέρ ΟΓΑ). 

 
 Δεσμεύει πίστωση  4.800,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 61.93.10 (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ) του προϋπολογισμού του έτους 2015. 
 

 Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας  θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα 

βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.93.10 (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ) του  οικονομικού έτους 2015, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη. 

 

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση. 

 

 Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρούσας ή πλημμελούς εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων εκ μέρους του εργολάβου Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς δικαιούται να καταγγείλει αζημίως 

την σύμβαση. 

 

 Ο εργολάβος υποχρεούται να εκτελεί την εργασία με προσοχή και επιμέλεια, 

απαγορευόμενης της αναδοχής των δικαιωμάτων του από την παρούσα σύμβαση από άλλο 

πρόσωπο και της εκχώρησης και ενεχυρίασης οποιασδήποτε απαιτήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 190_2014. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 
 

 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 
 

                                                                                       Δημήτριος Σισμανίδης 

                                                                                        Δήμαρχος Κιλκίς 

 


