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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 2/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 31/01/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 25/01/2017

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

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
5) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 15ο – Απόφαση 2-32/31-1-2017.

Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσίας : «Διανομή Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης». -ΚΑ: 61.93.01,
προϋπολογισμού : 8.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ Οικονομολόγο και
προϊστάμενο Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη
του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης υπηρεσίας : «Διανομή Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης». –Κ.Α. :
61.93.01, προϋπολογισμού : 8.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παρακάτω Εισήγηση
Σκοπιμότητας και Τεχνική Έκθεση που έχουν ως εξής :

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Λόγω της έλλειψης επαρκούς προσωπικού απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας διανομής ειδοποιητηρίων
ύδρευσης που θα πραγματοποιείται κάθε δίμηνο. Οι λογαριασμοί ανέρχονται περίπου στις δώδεκα χιλιάδες
(12.000) ανά δίμηνο και είναι απαραίτητη ανάθεση της υπηρεσίας για την σωστή λειτουργία της επιχείρησης. Η
παράδοση των λογαριασμών στους καταναλωτές του Δήμου Κιλκίς πρέπει να είναι άμεση για να μην
δημιουργούνται προβλήματα ληξιπρόθεσμων λογαριασμών και επιβαρύνονται οι καταναλωτές με προσαυξήσεις
εξ αιτίας της υπηρεσίας μας.
Η ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι επιβεβλημένη για το έτος 2017, επειδή με το υπάρχον
προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς πρέπει να καλυφθούν και οι πιεστικές ανάγκες λόγω της διεύρυνσης της
επιχείρησης με τον νόμο του Καλλικράτη με τον οποίο τετραπλασιάστηκε η περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑ Κιλκίς
και σχεδόν διπλασιάστηκε ο αριθμός των καταναλωτών και συνεπώς και των υδρομέτρων.
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Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς στο Άρθρο 29 προβλέπει δύο (2) θέσεις υδρονομέων. Οι
υδρονομείς της επιχείρησης έως σήμερα ήταν επιφορτισμένοι και με την διανομή των λογαριασμών ύδρευσης
(Άρθρο 26 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας).

Επίσης σύμφωνα με την Απόφαση του Δ.Σ. 2-12/09.02.2016 οι δύο υδρονομείς της επιχείρησης  είναι πλέον
πλήρως απασχολούμενοι στις εργασίες διακοπής υδρομέτρων λόγω των μεγάλων ληξιπρόθεσμων
ανείσπρακτων οφειλών των καταναλωτών.

Υπάρχει σχετική νομολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ
71/2013 όπου σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται:« Κατ’ εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό
επιβάλλεται από τις αρχές αναγκαιότητας και αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους, ιδιώτες
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε
προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το
ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει ο οικείος δήμος.» Για παρεμφερή
περίπτωση εκδόθηκε από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 314/2015 για
τις ΔΕΥΑ όπου κατά την κρίση του Κλιμακίου δεν αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας η ανάθεση σε
εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένων υπηρεσιών εφ όσον δεν επαρκεί το προσωπικό της επιχείρησης για
συγκεκριμένες περιστασιακές ανάγκες.

Δεδομένου ότι το κόστος διανομής των Λογαριασμών από τα ΕΛΤΑ Α.Ε. είναι υπερβολικά μεγάλο ( 0,57 € ανά
λογαριασμό) η ΔΕΥΑ απευθύνθηκε σε επιχειρηματίες της τοπικής αγοράς που ασχολούνται με την διανομή
εντύπων και έλαβε δύο προσφορές.

Για τους παραπάνω λόγους και λαμβάνοντας  υπ όψιν και το ποσό του κόστους της εν λόγω εργασίας
προτείνεται η απευθείας ανάθεση της εργασίας "Διανομή  Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης " σε τρίτους σύμφωνα με το
Άρθρο 328 του νόμου 4412/2016.

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Διανομή Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης

2. ΣΚΟΠΟΣ

Διανομή των λογαριασμών Ύδρευσης στους καταναλωτές της πόλης του Κιλκίς

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την διανομή των λογαριασμών Ύδρευσης στους καταναλωτές της πόλης του Κιλκίς
ανά δίμηνο.

Η ποσότητα των λογαριασμών είναι περίπου 12.000 σε κάθε έκδοση (δίμηνο) και η διανομή θα πρέπει να
γίνεται εντός 20 ημερών από την παραλαβή τους από τα γραφεία.

Η όλη εργασία αφορά την έκδοση έξι λογαριασμών Ύδρευσης (έξι δίμηνα)

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οκτώ Χιλιάδες Ευρώ ( 8.000,00 € ) πλέον Φ.Π.Α.

Η Οικονομική & Διοικητική Υπηρεσία απευθύνθηκε σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
αντικείμενο των διανομών εντύπων της περιοχής και παρέλαβε τις παρακάτω προσφορές :
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΦΑΚΕΛΟ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ 0,10 € πλέον Φ.Π.Α.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0,11 € πλέον Φ.Π.Α.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (HORIZON PROMOTION) 0,115 € πλέον Φ.Π.Α.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Δέχεται την εισήγηση του κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ.

 Εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση που συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.
Κιλκίς.

 Δεσμεύει πίστωση 8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 61.93.01 (ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ) του προϋπολογισμού του έτους 2017.

 Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην επιχείρηση : ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΘΕΟΦΙΛΟΣ,
με, Έδρα : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1, Κιλκίς, ΑΦΜ : 120051080 και Δ.Ο.Υ. : Κιλκίς,
έναντι του ποσού ων 7.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

 Η χρηματοδότηση της προμήθειας  θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.93.01 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) του προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2017, όπου
προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

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

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 2-32/31-1-2017.

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
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