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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΘΗΙΘΗΠ (ΓΔΑΘ) 
ΓΗΔΘΛΠΖ: 1ν ρηιηφκεηξν ΘηιθΫο Μεξφβξπζε, 61100 ΘηιθΫο 
ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   ΗζηνζειΫδα: www.deyak.gr 

 

Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  1/2017 

Ρεο κε αξηζκό 01/2017 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Πην ΘηιθΫο θαη ζηελ αΫζνπζα ΠπκβνπιΫσλ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, ζΪκεξα ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2017 

θαη ώξα: 13:00 κ.κ., εκέξα Ξέκπηε, ζπλΪιζε ζε ΠπλεδξΫαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, 

χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ   14/05-01-2017, Ωγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνΩδξνπ ηεο ΓΔΑ 
ΘηιθΫο, πνπ Ωρεη δνζεΫ ζε θΨζε κΩινο ηνπ Γ.Π. ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 4 παξΨγξαθνο 2 ηνπ 
Λ.1069/1980 «πεξΫ θηλΪηξσλ δηα ηελ Ϋδξπζε ΔπηρεηξΪζεσλ δξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», 

φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 2307/95(ΦΔΘ 113/15-06-95). 

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππΨξρεη ε λφκηκε απαξηΫα αθνχ ζε ζχλνιν επηΨ (7) κειψλ βξΩζεθαλ 

παξφληα ηέζζεξα (4) 
 

1) ΓεκΪηξηνο ΠηζκαλΫδεο, ΓΪκαξρνο ΘηιθΫο, Ξξφεδξνο 
2) ΓεκΪηξηνο ΡζαληΨθεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, ΚΩινο  
3) Γεψξγηνο ΞεξπεξΫδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, ΚΩινο 
4) ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα,  Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκΩλσλ, ΚΩινο 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

1) ΗσΨλλεο ΠηζκαλΫδεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο 
2) Ξαλαγηψηεο ΘαιηζΫδεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, ΚΩινο 
3) ΠνθΫα Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, ΚΩινο 

 

ΘΔΚΑ 1ν- Απόθαζε1-1/12.1.2017. 

Απόθαζε επί νξγαλνγξάκκαηνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θαη εηζαγσγή γηα γλσκνδόηεζε 
ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην Θηιθίο.  

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην ΞΟΩΡΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο Ωζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 
 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ Γ. ΓηεπζπληΪ ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο θ. ΑβξακΫδε 
ΖιΫα, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην ζρΩδην ηνπ λΩνπ νξγαλνγξΨκκαηνο ηεο Γ.Δ..Α. 

ΘηιθΫο, ην νπνΫν επεμεξγΨζηεθαλ ζε επαλεηιεκκΩλεο ζπλαληΪζεηο ππεξεζηαθΨ ζηειΩρε ηεο 
ΓΔΑ ΘηιθΫο θαη απφ ηελ πιεπξΨ ηνπ Γ.Π. ν θ. ΓεκΪηξηνο ΡζαληΨθεο. 

Ζ δηαδηθαζΫα Ωγθξηζεο νξγαλνγξΨκκαηνο θαζνξΫδεηαη απφ ηελ παξΨγξαθν 1 ηνπ Ψξζξνπ 7 ηνπ 

Λφκνπ 1069/1980 (ΦΔΘ 191/1980 ηεχρνο Α΄) «ΞεξΫ θηλΪηξσλ δηα ηελ Ϋδξπζηλ ΔπηρεηξΪζεσλ 
δξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο» ε νπνΫα παξΨγξαθνο ιΩεη απηνιεμεΫ φηη: 

Αξζξνλ 7, Νξγαληζκφο ΔζσηεξηθΪο πεξεζΫαο ηεο ΔπηρεηξΪζεσο. - Ξξνζσπηθφλ. 
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«1.Γη` Νξγαληζκνχ ΔζσηεξηθΪο πεξεζΫαο ζπληαζζνκΩλνλ δη` απνθΨζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
ΠπκβνπιΫνπ ηεο επηρεηξΪζεσο, εγθξηλνκΩλεο ππφ ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κεηΨ γλψκελ ησλ 

νηθεΫσλ Γεκνηηθψλ Ϊ Θνηλνηηθψλ ΠπκβνπιΫσλ, θαζνξΫδεηαη ε νξγΨλσζηο, ε ζχλζεζηο θαη ε 
αξκνδηφηεο ησλ ππεξεζηψλ, ν αξηζκφο ησλ ζΩζεσλ ηνπ πΨζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ αλαιφγσο 
πξνο ηαο αλΨγθαο ηεο επηρεηξΪζεσο, Ϊ θαηΨ κηζζνινγηθΨ θιηκΨθηα θαηαλνκΪ ησλ ζΩζεσλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαζ` νκΨδαο εηδηθνηΪησλ θαη αλαιφγσο ηεο βαζκΫδνο εθπαηδεχζεσο, αη απνδνραΫ, 
σο θαη ν ηξφπνο πξνζιΪςεσο θαη απνιχζεσο θαη ην αξκφδηνλ πξνο ηνχην φξγαλνλ.» [1] 

[1] Πχκθσλα κε ηελ παξ.14 ηνπ Ψξζξνπ 6 ηνπ Λ.2307/1995 (ΦΔΘ 113/1995 ηεχρνο Α') φπνπ ζηελ 

παξ.1 αλαθΩξεηαη ε ιΩμε "ΛνκΨξρεο" εθεμΪο λνεΫηαη ν "Ξεξηθεξεηαθφο ΓηεπζπληΪο". 

ΔπνκΩλσο, ε δηαδηθαζΫα πνπ πξΩπεη λα αθνινπζεζεΫ εΫλαη ε εμΪο: 

 

1. ΤΪθηζΪ ηνπ απφ ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο 
2. Έθθξαζε ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ΘηιθΫο 

3. Έγθξηζε απφ ην Ξ.ΔΠ.  
4. ΓεκνζΫεπζε ζην ΦΔΘ. 

 

Ν αλακφξθσζε ηνπ ΝΔ θαηΩζηε αλαγθαΫα κεηΨ ηελ δηεχξπλζε ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο κε ην 
πξφγξακκα ΘαιιηθξΨηεο, κε ην νπνΫν πεξηΪιζαλ ζηελ επζχλε ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο νη ππεξεζΫεο 

χδξεπζεο Ωμη επηπιΩνλ δΪκσλ κε απνηΩιεζκα λα δηπιαζηαζηεΫ ν αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ θαη 
λα πεληαπιαζηαζηεΫ ε Ωθηαζε ηεο πεξηνρΪο επζχλεο ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο. ΞιΩνλ ε ΓΔΑ ΘηιθΫο 
εμππεξεηεΫ 116 νηθηζκνχο δηΨζπαξηνπο ζε Ωθηαζε 1.600.00 ηεηξαγσληθΨ ρηιηφκεηξα. 

Ν δεχηεξνο ιφγνο εΫλαη φηη ν πξνεγνχκελνο ΝΔ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο εΫλαη ζε ηζρχ απφ ην Ωηνο 
2005 (ΦΔΘ Β 33/18-1-2005) θαη κε ηηο αιιαγΩο πνπ Ωγηλαλ ρξΪδεη πιΩνλ αλακφξθσζεο. 

Υο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ ΝΔ επηζεκαΫλνληαη ηα εμΪο: 

1.  φπνπ ππΨξρεη αληΫζεζε κεηαμχ λνκνζεζΫαο θαη Ψξζξσλ ηνπ ΝΔ ηζρχεη ε λνκνζεζΫα. 
ΔπνκΩλσο, πνιιΨ Ψξζξα πεξΫ πξνζιΪςεσλ, αμηνιφγεζεο, πεηζαξρηθνχ δηθαΫνπ, αδεηψλ, 

ζπληαμηνδφηεζεο, απνιχζεσλ θιπ πνπ πεξηιακβΨλνληαη ζην θεθΨιαην Γ κε ηΫηιν 
«Ξξνζσπηθφ ηεο ΔπηρεΫξεζεο», δειαδΪ απφ ην Ψξζξν 33 θαη κεηΨ  ηνπ ΝΔ. ΡΫζεληαη κε 

ηελ αΫξεζε φηη κπνξεΫ λα κεηαβιεζνχλ εθφζνλ ε ηζρχνπζα λνκνζεζΫα ζηε ρψξα καο 
αιιΨμεη. 

2. Υο πξνο ηα θεθΨιαηα Β κε ηΫηιν «ζπγθξφηεζε θαη δηΨζξσζε ησλ ππεξεζηψλ» θαη 
θεθΨιαην Γ κε ηΫηιν «Αξκνδηφηεηεο επηρεηξεζηαθψλ κνλΨδσλ», ειΪθζε σο βΨζε ν 
πξφηππνο ΝΔ πνπ ζπλΩηαμε νκΨδα εξγαζΫαο ηεο Έλσζεο Γεκνηηθψλ ΔπηρεηξΪζεσλ 

Ύδξεπζεο ΑπνρΩηεπζεο (ΔΓΔΑ), πξνζαξκνζκΩλνο ζην κΩγεζνο ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, ζηηο 
ηδηαΫηεξεο ηνπηθΩο ζπλζΪθεο θαη ηνλ ηξφπν ηεο Ωσο ζΪκεξα αλΨπηπμεο ηεο επηρεΫξεζεο. 

ΘνληνινγΫο, ε βαζηθΪ δηΨξζξσζε εΫλαη ζρεδφλ Ϋδηα ζε φιεο ηηο ΓΔΑ θαη αιιΨδεη ν 
αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη εηδηθφηεηεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλΨδσλ κε βΨζε ην 
ππΨξρνλ πξνζσπηθφ, ηα θελΨ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δΪκνπ καο. 

 

Πηε ζπλΩρεηα Ωγηλε δηΨινγνο κε βΨζε ην γξαπηφ ζρΩδην ηνπ λΩνπ ΝΔ πνπ δηαλεκΪζεθε ζηα 

κΩιε ηνπ ΓΠ, ζπκπιεξψζεθε ν ΝΔ κε κεξηθΩο επηκΩξνπο επηζεκΨλζεηο ησλ κειψλ θαη 
επηβεβαηψζεθε ην ηειηθφ θεΫκελν. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΓΓ θ.ΑβξακΫδε ΖιΫα, 
Ωπεηηα απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ.1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε 
ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 
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Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

1. ηνλ Νξγαληζκφ ΔζσηεξηθΪο πεξεζΫαο ΝΔ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο πνπ Ωρεη σο εμΪο: 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο - Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr Ηζηνζειίδα: www.deyak.gr 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 

ΚΗΛΚΗ, ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2017 

 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 

Άξζξν 1ν:Πεξηερφκελν Οξγαληζκνχ 
Ο Οξγαληζκφο εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Κηιθίο 
ξπζκίδεη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε, ηε ζχλζεζε, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο, ηνλ αξηζκφ ησλ νξγαληθψλ ηαθηηθψλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ππεξεζία, ηνλ ηξφπν 
πξφζιεςεο, απφιπζεο θαη ηνπνζέηεζεο ζηηο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεηεο θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 
ππεξεζίαο, ηηο απνδνρέο, ηελ πεηζαξρηθή επζχλε θαη γεληθά θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ππεξεζηαθή 
θαηάζηαζε  ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ απφ ηελ πξφζιεςε ηνπ απνδέρεηαη ηνλ Ο.Δ.Τ. σο εξγαζηαθή ζρέζε. 

 

Άξζξν 2ν:Έθηαζε ηζρχνο ηνπ Ο.Δ.Τ. 
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Ο.Δ.Τ. εθαξκφδνληαη κφλν φηαλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε: 

 Με τισ διατάξεισ του Ν. 1069/80 όπωσ αυτόσ κάκε φορά ιςχφει ι τροποποιείται (Ν    2307/95,       2503/97 
κ.λ.π.). 

 Με τι διατάξεισ του Ν. 3852/2010ςε ότι αφορά τισ Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν ι 
τροποποιοφνται κάκε φορά. 

 Με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία και με τισ ςυλλογικζσ (ι επιχειρθςιακζσ) ςυμβάςεισ 
εργαςίασ. 

 Με οποιαδιποτε υπάρχουςα νομοκεςία (ι νζα εάν ικελε προκφψει) που αφορά τθν Επιχείρθςθ. 

Ζ αθξηβήο ηήξεζε ηνπ Ο.Δ.Τ. είλαη ππνρξεσηηθή, γηα φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ Δπηρείξεζε, θαη 
απνβιέπεη ζηελ δηαθάλεηα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ νκαιή, απξφζθνπηε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ ηεο Δπηρείξεζεο, ησλ απαζρνινχκελσλ ζε απηήλ θαη ηνπ θνηλνχ πνπ 
ππεξεηεί. 

Ο Ο.Δ.Τ. ηζρχεη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, αληίγξαθν δε απηνχ αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο επί 15 εκέξεο. Δπίζεο αληίγξαθν ηνπ Ο.Δ.Τ. παξαδίδεηαη ζηα κέιε ηνπ Γ.. 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ εθπξνζψπνπ απηψλ. Μεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ζεσξείηαη φηη φινη νη 
εξγαδφκελνη έιαβαλ γλψζε ηνπ Οξγαληζκνχ θαη απνδέρνληαη ηνπο φξνπο απηνχ. 

Ζ κε απνδνρή ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ απνηειεί θαη θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο εθ κέξνπο 
ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

Πξηλ απφ θάζε λέα πξφζιεςε, ν ππφ πξφζιεςε ππάιιεινο ιακβάλεη γλψζε ηνπ Ο.Δ.Τ. θαη ππνβάιιεη 
δήισζε απνδνρήο ηνπ, ε νπνία απνηειεί πξνυπφζεζε ζχλαςεο ζχκβαζεο εξγαζίαο κεηαμχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο θαη ηνπ  ηδίνπ. 

Σξνπνπνίεζε – ζπκπιήξσζε – εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ή θαη φινπ ηνπ παξφληα Ο.Δ.Τ. γίλεηαη κε απφθαζε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαη ζχκθσλα κε ηελ θάζε θνξά πξνβιεπφκελε λφκηκε 
δηαδηθαζία. 

πκπιήξσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Δ.Τ. κε αληίζηνηρε κεηαβνιή δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ θαη πεξηγξαθή 
αξκνδηνηήησλ φπσο θαη κεηαβνιή ηνπ αλψηεξνπ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ, κπνξεί λα γίλεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ 
ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο αλαιάβεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη απφ ηνλ λφκν. 

Ζ ζέζπηζε απφ ηνλ Ο.Δ.Τ. ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ σο ππνδηαηξέζεσλ κηαο ππεξεζίαο θαη γξαθείσλ – 
ζπλεξγείσλ σο ππνδηαηξέζεσλ ελφο ηκήκαηνο δελ ππνρξεψλεη ηελ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο λα ζηειερψζεη ηηο 
ππνδηαηξέζεηο απηέο κε δηαθνξεηηθά άηνκα, αιιά αλ νη αλάγθεο ησλ ππνδηαηξέζεσλ απηψλ θαιχπηνληαη απφ ην 
απηφ ή ηα απηά άηνκα κπνξνχλ λα αλαηίζεληαη παξάιιεια θαζήθνληα ζηα ίδηα άηνκα. 

 

Άξζξν 3ν: Γεληθή Μνξθή Οξγάλσζεο ηεο Δπηρείξεζεο 
 
Ζ  Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ 
νξίδνληαη απφ ην Π.Γ. 292/12-09-94 (ΦΔΚ 158/27-09-94): χζηαζε εληαίαο Δπηρείξεζεο  Ύδξεπζεο θαη 
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Απνρέηεπζεο κε ηελ επσλπκία «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ» θαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/1980 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 
Όια ηα επίπεδα δηνηθεηηθήο θαη νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ηεινχλ θάησ απφ ηελ επνπηεία, 
ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
Οη εξγαζίεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο δηεπζχλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ν νπνίνο 
πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ απηήο θαη είλαη ππφινγνο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 
ηεο Δπηρείξεζεο. 
ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εληάζζεηαη θαη ην πκβνχιην Πξνγξακκαηηζκνχ& Γηαρείξηζεο 
Δθηάθησλ Αλαγθψλ . 

 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β: ΤΓΚΡΟΣΖΖ - ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 
Άξζξν 4ν: πγθξφηεζε Τπεξεζηψλ 

Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε χδξεπζεο  - Απνρέηεπζεο Κηιθίο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο 

 Γενικι Διεφκυνςθ 

 Διοικθτικι και Οικονομικι Υπθρεςία 

 Τεχνικι Υπθρεςία  

Σν επίπεδν Γηνηθεηηθήο θαη νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  είλαη  

 Διεφκυνςθ 

 Υπθρεςία 

 Τμιμα 

 Γραφείο  
 

Οη αληίζηνηρνη επηθεθαιήο ησλ παξαπάλσ δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ νλνκάδνληαη: 

 Γενικόσ Διευκυντισ (κατθγορία Ρ.Ε.) 

 Διευκυντισ Υπθρεςίασ (κατθγορία  Ρ.Ε.) 

 Ρροϊςτάμενοσ τμιματοσ (κατθγορία Ρ.Ε.-Τ.Ε.) 

 Υπεφκυνοσ Γραφείου (κατθγορία Ρ.Ε.-Τ.Ε.-Δ.Ε.) 

Καηά ηελ ζπγθξφηεζε ησλ ππεξεζηψλ, απφ ηελ  αλσηέξσ δηάξζξσζε, κπνξεί λα παξαιείπνληαη ελδηάκεζεο ή 
ρακειφηεξεο βαζκίδεο ή επηθεθαιείο δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ (αλ απηέο ή απηνί δελ απαηηνχληαη).  

 

Άξζξν 5ν:Γηάξζξσζε Τπεξεζηψλ 
Ζ δηάξζξσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  έρεη σο αθνινχζσο: 

Γεληθφο Γηεπζπληήο 

Σκήκα Γξακκαηείαο-Δπηθνηλσλίαο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο πζηεκάησλ Πνηφηεηαο 

Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ 

Γξαθείν Σερληθνχ Αζθαιείαο 

Γξαθείν Ηαηξνχ Δξγαζίαο 

πκβνχιην Πξνγξακκαηηζκνχ 

 

Γηνηθεηηθή & Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.) 

Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

Οηθνλνκηθφ Σκήκα 

Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο 

Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ - Σακείνπ 

Γξαθείν Γηαρείξηζεο Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο  

Γξαθείν Απνζήθεο, Πξνκεζεηψλ& Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ Έξγσλ 

Γηνηθεηηθφ Σκήκα 

Πξντζηάκελνο Γηνηθεηηθνχ ηκήκαηνο 

Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Καηαλαισηψλ 

Γξαθείν Πξνζσπηθνχ Μηζζνδνζίαο & Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνχ 

 

Σερληθή Τπεξεζία (Σ.Τ.) 
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Διευκυντισ Τεχνικισ Υπθρεςίασ 

 

Τμιμα Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων 

Ρροϊςτάμενοσ Ε.Ε.Λ. 

Γραφείο Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ Ε.Ε.Λ 

Γραφείο Ροιοτικοφ Ελζγχου Υδάτων & Λυμάτων (Χθμείο-Εργαςτιριο-Απολυμάνςεισ) 

Σκήκα Ζ/Μ& Απηνκαηηζκψλ 

 Πξντζηάκελνο Ζ/Μ& Απηνκαηηζκψλ 

 Γξαθείν Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο Ζ/Μ Δμνπιηζκνχ-Απηνκαηηζκνχ-SCADA- Γηθηχσλ 

Σκήκα Ύδξεπζεο& Απνρέηεπζεο 

Πξντζηάκελνο Ύδξεπζεο& Απνρέηεπζεο 

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο Γηθηχσλ Ύδξεπζεο& Απνρέηεπζεο 

Σκήκα Φεθηνπνίεζεο, Α.Π.Δ., ηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο & Δξεπλψλ 

Πξντζηάκελνο Φεθηνπνίεζεο, Α.Π.Δ., ηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο & Δξεπλψλ 

Γξαθείν Φεθηνπνίεζεο, Α.Π.Δ., ηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο & Δξεπλψλ 

 

Άξζξν 6ν: Οξγαλφγξακκα θαη νξγαληθέο ζέζεηο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

ΤΠΖΡΔΗΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΤΝΟΛΟ 

Γεληθφο Γηεπζπληήο Π.Δ 1 1 

Σκήκα Γξακκαηείαο-Δπηθνηλσλίαο 
Οξγάλσλ Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο 
πζηεκάησλ Πνηφηεηαο 

Γηνηθεηηθψλ Π.Δ. 
Πιεξνθνξηθήο Π.Δ. 
Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ 
ρέζεσλ Σ.Δ. 
Γηνηθεηηθφο Γ.Δ. 

1 
1 
 
1 
1 
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Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ Ννκηθφο Π.Δ. 1 1 

Γξαθείν Σερληθνχ Αζθαιείαο Μεραληθφο Π.Δ. 1 1 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ &ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ 

 
 

 

Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ 

Οηθνλνκνιφγνο Π.Δ. 1 1 

Οηθνλνκηθφ Σκήκα    

Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο Οηθνλνκνιφγνο Π.Δ. 1 1 

Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ - Σακείνπ 
Οηθνλνκνιφγνο Π.Δ. 
Βνεζφο Λνγηζηή Σ.Δ. 
 Σακίεο Γ.Δ. 

1 
1 
2 

 
 

4 

Γξαθείν Γηαρείξηζεο Ύδξεπζεο & 
Απνρέηεπζεο 

 Γηνηθεηηθφο Σ.Δ. 
Γηνηθεηηθφο Γ.Δ. 
Σερλίηεο Τδξαπιηθνί-Τδξνλνκείο 
Γ.Δ. 
Δξγάηεο Γεληθψλ Καζεθφλησλ 
Τ.Δ. 
 

1 
1 
8 
 
4 
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Γξαθείν Απνζήθεο, Πξνκεζεηψλ & 
Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ Έξγσλ 

 Γηνηθεηηθνί Σ.Δ. 
Τδξαπιηθφο Γ.Δ. 
Απνζεθάξηνο Γ.Δ. 

2 
1 
1 
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Γηνηθεηηθφ Σκήκα  
 

 

Πξντζηάκελνο Γηνηθεηηθνχ Σκήκαηνο Οηθνλνκνιφγνο Π.Δ. 1 1 

Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Καηαλαισηψλ 
 Γηνηθεηηθφο Σ.Δ. 
 Γηνηθεηηθνί Γ.Δ. 

1 
2 

 
3 



 

 

4 

 

Γξαθείν Πξνζσπηθνχ, Μηζζνδνζίαο & 
Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνχ 

 Οηθνλνκνιφγνο Π.Δ. 
 Γηνηθεηηθφο Σ.Δ. 
Γηνηθεηηθνί Γ.Δ. 

1 
1 
2 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ    

Γηεπζπληήο Σερληθήο Τπεξεζίαο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ. 1 1 

Σκήκα Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο 
Λπκάησλ 

 
 

 

Πξντζηάκελνο Δ.Δ.Λ.  Υεκηθφο Μεραληθφο Π.Δ. 1 1 

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο 
Δ.Δ.Λ 

 Μεραλνιφγνο Π.Δ. 
Ζιεθηξνηερλίηεο Γ.Δ. 
πληεξεηέο Ζιεθηξνκεραληθψλ 
Δγθαηαζηάζεσλ Γ.Δ. 
Δξγάηεο Γεληθψλ Καζεθφλησλ 
Τ.Δ. 

1 
2 
2 
 
 
5 

 
 
 
 
 

10 

Γξαθείν Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Τδάησλ & 
Λπκάησλ (Υεκείν-Δξγαζηήξην-
Απνιπκάλζεηο) 

Υεκηθφο Π.Δ. 
Βνεζνί Υεκηθνί Γ.Δ. 
Δξγάηεο Γεληθψλ Καζεθφλησλ 
Τ.Δ. 

1 
2 
2 

 
 
 

5 

Σκήκα Ζ/Μ& Απηνκαηηζκψλ    

Πξντζηάκελνο Ζ/Μ& Απηνκαηηζκψλ Ζιεθηξνιφγνο ή Μεραλνιφγνο 
Π.Δ. 

1 1 

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο Ζ/Μ 
Δμνπιηζκνχ, Ορεκάησλ, Απηνκαηηζκψλ, 
SCADA& Γηθηχσλ 

Ζιεθηξνιφγνο Π.Δ. 
Πιεξνθνξηθήο Π.Δ. 
Ζιεθηξνιφγνη Γ.Δ. 
Ζιεθηξνζπγθνιιεηήο Γ.Δ.  
Σερλίηεο Ορεκάησλ Γ.Δ. 
 

1 
1 
5 
1 
2 
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Σκήκα Ύδξεπζεο& Απνρέηεπζεο    

Πξντζηάκελνο Ύδξεπζεο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ. 1 1 

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο 
Γηθηχνπ Ύδξεπζεο& Απνρέηεπζεο 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Π.Δ. 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο ή Γνκηθψλ 
Έξγσλ Σ.Δ. 
Μεραληθφο Σ.Δ. 
Σερλίηεο Τδξαπιηθνί Γ.Δ. 
Υεηξηζηέο Γνκηθψλ Μεραλεκάησλ 
Γ.Δ. 
Οηθνδφκνη Τ.Δ. 
Οδεγνί Τ.Δ. 
Υεηξηζηήο Απνθξαθηηθνχ-
Δπνπηηθνχ Τ.Δ. 
Δξγάηεο Γεληθψλ Καζεθφλησλ 
Τ.Δ. 

1 
1 
 
1 
6 
5 
 
2 
4 
1 
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Σκήκα Φεθηνπνίεζεο, Α.Π.Δ., 
ηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο & 
Δξεπλψλ 

  

 

Πξντζηάκελνο Φεθηνπνίεζεο, Α.Π.Δ., 
ηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο & 
Δξεπλψλ 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Π.Δ. 1 1 

Γξαθείν Φεθηνπνίεζεο, Α.Π.Δ., 
ηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο & 
Δξεπλψλ 

Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο Π.Δ. 
Γεσιφγνο Π.Δ. 
Μεραλνιφγνο Π.Δ. 
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ. 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο ή Γνκηθψλ 
Έξγσλ Σ.Δ. 

1 
 
1 
1 
1  

4 

 
Αζξνηζηηθά, νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο αλά θιάδν / εηδηθφηεηα είλαη: 

ΚΛΑΓΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΘΔΔΗ 

Π.Δ. Γεληθφο Γηεπζπληήο 1 
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Π.Δ. Γηνηθεηηθψλ 1 

Π.Δ Πνιηηηθφο Μεραληθφο 2 

Π.Δ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 2 

Π.Δ Ζιεθηξνιφγνο κεραληθφο  1 

Π.Δ. Πιεξνθνξηθήο 2 

Π.Δ. Ννκηθφο 1 

Π.Δ. Μεραληθφο 2 

Π.Δ. Οηθνλνκνιφγνο 5 

Π.Δ. Υεκηθφο Μεραληθφο 1 

Π.Δ. Υεκηθφο 1 

Π.Δ. Ζιεθηξνιφγνο ή  κεραλνιφγνο κεραληθφο  1 

Π.Δ. Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο. 1 

Π.Δ. Μεραλνιφγνο Μεραληθφο  1 

Σ.Δ. Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ ρέζεσλ 1 

Σ.Δ. Βνεζφο Λνγηζηή 1 

Σ.Δ. Γηνηθεηηθφο 5 

Σ.Δ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο/Γνκηθψλ Έξγσλ 2 

Σ.Δ. Μεραληθφο 1 

Σ.Δ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 1 

Γ.Δ. Γηνηθεηηθφο 6 

Γ.Δ. Σακίεο 2 

Γ.Δ. Σερλίηεο Τδξαπιηθνί-Τδξνλνκείο 8 

Γ.Δ. Τδξαπιηθφο 1 

Γ.Δ. Απνζεθάξηνο 1 

Γ.Δ. Ζιεθηξνηερλίηεο 2 

Γ.Δ. 
πληεξεηέο Ζιεθηξνκεραληθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ 
2 

Γ.Δ. Βνεζνί Υεκηθνί 2 

Γ.Δ. Ζιεθηξνιφγνο 5 

Γ.Δ. Ζιεθηξνζπγθνιιεηήο 1 

Γ.Δ. Σερλίηεο Ορεκάησλ 2 

Γ.Δ. Σερλίηεο Τδξαπιηθνί 6 

Γ.Δ. Υεηξηζηέο Γνκηθψλ Μεραλεκάησλ 5 

Τ.Δ Δξγάηεο Γεληθψλ Καζεθφλησλ 18 

Τ.Δ. Οηθνδφκνη 2 

Τ.Δ. Οδεγνί 4 

Τ.Δ. Υεηξηζηήο Απνθξαθηηθνχ-Δπνπηηθνχ 1 

  ΤΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΘΔΔΧΝ 101 

 
 
 

Άξζξν 7ν: Δηδηθφηεηεο – Πξνζφληα – Οξγαληθέο Θέζεηο 
 

α/α ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Π Ρ Ο  Ο Ν Σ Α ΟΡΓ/ΚΔ 
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ΘΔΔΗ 

1. 
Γεληθφο 

Γηεπζπληήο ΠΔ 

Σα θαηά θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο πξνζφληα δηνξηζκνχ ηνπ 
πξνζσπηθνχ είλαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε 
κε ηελ αληίζηνηρε απφθαζε πεξί πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ 

ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Π.Γ.50/2001 (ΦΔΚ 39Α'), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

Οκνίσο θαη ηα εηδηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ θαη πξφζζεηα 
πξνζφληα 

1 

2. 
Οηθνλνκνιφγνη 

ΠΔ 
-//- 5 

3. 
Πνιηηηθφο 

Μεραληθφο ΠΔ 
-//- 2 

4 
Ζιεθηξνιφγνο ή 
Μεραλνιφγνο 

Π.Δ 
-//- 2 

5. 
Μεραλνιφγνο 

Π.Δ. 
-//- 1 

6. Μεραληθφο ΠΔ -//- 2 

7. 
Υεκηθφο 

Μεραληθφο ΠΔ 
-//- 1 

8. Υεκηθφο ΠΔ -//- 1 

9. 
Σνπνγξάθνο 

Μεραληθφο Π.Δ 
-//- 2 

11. 
Μεραληθφο 

Πεξηβάιινληνο 
Π.Δ. 

-//- 1 

12. 
Σερλίηεο 

Τδξαπιηθνί Γ.Δ 
-//- 6 

13. 
Πιεξνθνξηθήο 

Π.Δ. 
-//- 2 

14. Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ -//- 1 
15. Ννκηθφο Π.Δ. -//- 1 
16. Γηνηθεηηθνί Σ.Δ. -//- 5 

17. 
Βνεζφο Λνγηζηή 

Σ.Δ 
-//- 1 

18. 
Δπηθνηλσλίαο & 

Γεκνζίσλ 
ρέζεσλ Σ.Δ. 

-//- 1 

19. 

Πνιηηηθνί 
Μεραληθνί ή 

Γνκηθψλ Έξγσλ 
Σ.Δ. 

-//- 2 

20. Μεραληθφο Σ.Δ -//- 1 

21. 
Σνπνγξάθνο 

Μεραληθφο Σ.Δ 
-//- 1 

22. Γηνηθεηηθνί Γ.Δ. -//- 6 
23. Σακίεο Γ.Δ. -//- 2 

24. 
Ζιεθηξνιφγνο 

Γ.Δ. 
-//- 5 

25. 
Σερλίηεο 

Τδξαπιηθνί –
Τδξνλνκείο Γ.Δ 

-//- 8 

26. Τδξαπιηθφο Γ.Δ -//- 1 

27. 
Απνζεθάξηνο 

ΓΔ 
-//- 1 

28. 
Βνεζφο Υεκηθνί 

Γ.Δ 
-//- 2 

29. 
Ζιεθηξνηερλίηεο 

ΓΔ 
-//- 2 

30. 
Ζιεθηξνζπγθνιι

εηήο Γ.Δ. 
-//- 1 

31. πληεξεηέο -//- 2 
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Ζιεθηξνκεραληθ
ψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ 
Γ.Δ. 

32. 
Σερλίηεο 

Ορεκάησλ ΓΔ 
-//- 2 

33. 

Υεηξηζηήο 
δνκηθψλ 

κεραλεκάησλ 
ΓΔ 

-//- 5 

34. 
Υεηξηζηήο 

Απνθξαθηηθνχ 
ΤΔ 

-//- 1 

35. 
Δξγάηεο Γεληθψλ 
Καζεθφλησλ ΤΔ 

-//- 18 

36. Οηθνδφκνη ΤΔ -//- 2 
37. Οδεγνί ΤΔ -//- 4 

38. 
πνπδαζηέο ΑΔΗ 

- ΣΔΗ 
-//-  

39. 
πνπδαζηέο 

ΟΑΔΓ 
-//- 

 
 

Σα θαηά θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο πξνζφληα δηνξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη θαηά 
πεξίπησζε κε ηελ αληίζηνηρε απφθαζε πεξί πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α., ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.50/2001 (ΦΔΚ 39Α'), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.  
Οκνίσο θαη ηα εηδηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ θαη πξφζζεηα πξνζφληα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ : ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 
 

Άξζξν 8ν : Αξκνδηφηεηεο Γεληθνχ Γηεπζπληή 
Οη αξκνδηφηεηεο ηα θαζήθνληα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαζνξίδνληαη φπσο πξνβιέπνπλ θάζε 
θνξά νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο λφκσλ θαη νη θαλνληζκνί ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 
Δηδηθφηεξα ν Γεληθφο Γηεπζπληήο πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο, εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή 
ιεηηνπξγία ηεο θαη θξνληίδεη:   

 Για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ για τον οποίο ςυςτικθκε θ επιχείρθςθ. 

 Για τθν κατάρτιςθ του ετιςιου προγράμματοσ καταςκευισ, επζκταςθσ και ςυντιρθςθσ των δικτφων 
φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και των ςυναφϊν μ' αυτά εγκαταςτάςεων. 

 Για τθν κατάρτιςθ του ετιςιου προγράμματοσ επενδφςεων για το επόμενο οικονομικό ζτοσ, κακϊσ και τα 
επόμενα τζςςερα (4) οικονομικά ζτθ, υποδεικνφοντασ τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ. Το πρόγραμμα 
επενδφςεων καταρτίηεται με τθ βοικεια των αρμοδίων τεχνικϊν και οικονομικϊν υπθρεςιϊν. 

 Τα αναγραφόμενα ςτισ δφο προθγοφμενεσ παραγράφουσ προγράμματα πρζπει να υποβάλλονται προσ 
ζγκριςθ, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, δφο τουλάχιςτον μινεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ περιόδου που 
αφοροφν. 

 Για τθν κατάρτιςθ δφο τουλάχιςτον μινεσ πριν από τθν ζναρξθ κάκε ζτουσ του προχπολογιςμοφ εςόδων - 
εξόδων με τθ βοικεια των τεχνικϊν και οικονομικϊν υπθρεςιϊν. 
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 Για τθν κατάρτιςθ από το οικονομικό τμιμα του ετιςιου απολογιςμοφ και τθσ ζκκεςθσ πεπραγμζνων τθσ 
επιχείρθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν λιξθ του ζτουσ. 

 Για τθν κατάρτιςθ των αναγκαίων αναμορφϊςεων και τροποποιιςεων ςτα προγράμματα καταςκευισ ζργων 
και ςτον ετιςιο προχπολογιςμό εςόδων - εξόδων με τθν βοικεια των αρμόδιων υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ. 

 Για τον ζγκαιρο προγραμματιςμό από τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ των παραγγελιϊν όλων των αναγκαίων υλικϊν 
λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων και εκτζλεςθσ των διαφόρων ζργων, όπωσ και για τθν ποιότθτα και τισ τιμζσ 
αυτϊν, ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ και εντολζσ του ίδιου και του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 Τθν επικοινωνία με τουσ δθμότεσ για τθν επίλυςθ των διαφόρων κεμάτων που τουσ απαςχολοφν ςχετικά με 
τθν λειτουργία τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ. 
 
Ο Γελ. Γηεπζπληήο ειέγρεη ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ηεο επηρείξεζεο, αζθεί ηελ επνπηεία επί ηεο δηεμαγσγήο ησλ 
εξγαζηψλ θάζε ππεξεζίαο έρνληαο ηελ δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην:  

 Τθν ανάκεςθ μελετϊν ζργων και προμθκειϊν και του τρόπου εκτζλεςθσ αυτϊν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ. 

 Τθν ζγερςθ αγωγϊν, τθν άςκθςθ των ενδίκων μζςων ι τθν παραίτθςθ απ' αυτά και τθν επιδίωξθ 
ςυμβιβαςμοφ. 

 Τθ ςυμμετοχι φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι επιχειριςεων κοινισ 
ωφζλειασ ςτθ δαπάνθ καταςκευισ ζργων, τα οποία επικυμεί να καταςκευάςει θ επιχείρθςθ, κατά 
προτεραιότθτα, όπωσ και τουσ όρουσ ςυμμετοχισ. 

 Τθ λιψθ των κατάλλθλων μζτρων για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ και για τθν 
τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Οι αρμόδιοι κατά περίπτωςθ προϊςτάμενοι είναι 
υποχρεωμζνοι να κζτουν αμελλθτί υπόψθ του Γενικοφ Διευκυντι τζτοια ηθτιματα. 

 Πλα τα προσ ςυηιτθςθ  κζματα. 
 
Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο απνθαζίδεη: 

 Για τθν εκτζλεςθ προμθκειϊν και ανάλθψθσ υποχρεϊςεων, εφόςον θ ςυνολικι δαπάνθ δεν υπερβαίνει το 
ποςό των πζντε χιλιάδων οκτακοςίων ςαράντα εννιά ευρϊ (5849,00€). Το όριο τοφτο επιτρζπεται να 
αυξομειϊνεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ, ςε ςυνδυαςμό πάντοτε με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. 

 Για τθ τοποκζτθςθ του προςωπικοφ ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν επιχείρθςθ κζςεισ. 

 Για τθ χοριγθςθ αδειϊν ςτο προςωπικό τθσ επιχείρθςθσ κατόπιν των ειςθγιςεων των αρμοδίων κατά 
περίπτωςθ προϊςταμζνων. 
 
Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο: 

 Θεωρεί και υπογράφει τα εντάλματα πλθρωμϊν τθσ επιχείρθςθσ, τθν οποία αρμοδιότθτα μπορεί να 
εκχωριςει για οριςμζνο ι αόριςτο μζχρι ανάκλθςθσ χρόνο και κατόπιν ζγκριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
ςτον Διευκυντι Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν. 

 Θεωρεί τα διάφορα τιμολόγια προμικειασ εργαλείων, υλικϊν κλπ. πριν από τθν ζκδοςθ των ενταλμάτων 
πλθρωμισ, αφοφ προθγουμζνωσ ηθτιςει από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ υπθρεςίεσ να βεβαιϊςουν ότι 
παραλιφκθκαν τα αναγραφόμενα ςτα τιμολόγια υλικά ι υπθρεςίεσ και ότι  θ ποιότθτα, οι τιμζσ μονάδασ και 
οι άλλοι όροι τθσ προμικειασ είναι ςφμφωνοι με τθν παραγγελία, τθ ςφμβαςθ ι το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό. 

 Υπογράφει όλα τα ζγγραφα υπθρεςιακοφ χαρακτιρα. Τα ζγγραφα ανάλθψθσ υποχρεϊςεων υπογράφονται 
από το Γενικό Διευκυντι μόνο εφόςον ζχει εξουςιοδοτθκεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και πάντοτε μζςα 
ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ εξουςιοδότθςθσ. 

 Ζχει επίςθσ όλεσ τισ άλλεσ αρμοδιότθτεσ και εξουςίεσ που ορίηονται από τθ διζπουςα τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ 
νομοκεςία, τουσ άλλουσ εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ αυτισ και αυτζσ που εκχωρεί προσ αυτόν το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο ι ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 Ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ επιχείρθςθσ καλεί υποχρεωτικά τουλάχιςτον μία φορά τισ πρϊτεσ μζρεσ κάκε μινα, 
αλλά και όςεσ φορζσ κρίνει ςκόπιμο, τουσ Διευκυντζσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Διοικθτικϊν  - Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν, προκειμζνου να ενθμερωκεί για τθν πορεία των εργαςιϊν, να ςυντονίςει τισ εργαςίεσ, να 
επιλφςει τυχόν διοικθτικά ι τεχνικά προβλιματα και να ενθμερϊςει αυτοφσ για τθ μελλοντικι πορεία τθσ 
επιχείρθςθσ. 

 Ραραλαμβάνει τθν ειςερχόμενθ αλλθλογραφία  και κατανζμει αυτι ςτουσ αρμόδιουσ διευκυντζσ. 
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 Τον Γενικό Διευκυντι όταν απουςιάηει ι κωλφεται αναπλθρϊνει ο κατά βακμό ανϊτεροσ και επί ιςόβακμων 
ο αρχαιότεροσ οριηόμενοσ υπάλλθλοσ με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα 
(κατά παράλλθλα ζννοια) με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 7 του άρκρου 6 του Ν. 1069/80. 

 

 
Άξζξν 9ν: Σκήκα Γξακκαηείαο-Δπηθνηλσλίαο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο 

πζηεκάησλ Πνηφηεηαο 
 Μεριμνά για τον οριςμό από το Δ.Σ. κεμάτων αναπλιρωςθσ των μελϊν που κωλφονται  ι απουςιάηουν. 

 Τθρεί τα πρακτικά του Δ.Σ. 

 Τθρεί αρχείο πρακτικϊν του Δ.Σ. με τρόπο που να διαςφαλίηεται θ νομιμότθτα και εγκυρότθτά του. 

 Τθρεί αρχείο  αποφάςεων των οργάνων τθσ Διοίκθςθσ και διεξάγει τθν αλλθλογραφία του Ρροζδρου και του 
Δ.Σ.  

 Κοινοποιεί ςε όλα τα μζλθ του Δ.Σ. κυρωμζνα αντίγραφα τθσ πρόςκλθςθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ με πλιρθ φάκελο 
που περιζχει τα προσ ςυηιτθςθ κζματα και μεριμνά για τθν υπογραφι  των πρακτικϊν και αποφάςεων από 
τον Ρρόεδρο και το Δ.Σ.  

 Ζχει  τθν ευκφνθ ενθμζρωςθσ των οργάνων του Δ.Σ. 

 Τελεί ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Δθμοςίων Σχζςεων. 

 Τελεί κακικοντα γραμματείασ του Δ.Σ. τθσ επιχείρθςθσ εάν δεν ορίςει άλλο πρόςωπο ο Ρρόεδροσ. 

 Κριτιριο επιλογισ του προςωπικοφ τθσ γραμματείασ είναι θ άριςτθ γνϊςθ του αντικειμζνου, το γενικότερο 
επίπεδο μόρφωςθσ και θ επάρκεια κατάρτιςθσ και πείρασ του εργαηομζνου. Η επιλογι διενεργείται από τον 
πρόεδρο του Δ.Σ. Το άτομο μπορεί να ανικει ςτο μόνιμο προςωπικό τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ που διατθρεί όμωσ και 
μετά τθν μετακίνθςθ του τθν οργανικι του κζςθ ςτθν οποία επανζρχεται με τισ αρμοδιότθτεσ που είχε, με τθ 
λιξθ τθσ κθτείασ του Ρροζδρου που ζκανε τθν επιλογι. Επίςθσ το προςωπικό αυτό μπορεί να 
προςλαμβάνεται με ειδικι ςφμβαςθ ωσ μετακλθτόσ υπάλλθλοσ (εδάφιο ε, άρκρο 3 πράξθ 55/11-11-1998 
Υπουργείο Εςωτερικϊν όπωσ παρατάκθκε με τθν Ρ.Υ.Σ 36/21.12.2004 (ΦΕΚ 265 Α24-12-2004) περί εξαίρεςθσ 
από τθν αναςτολι των προςλιψεων) με χρόνο διάρκειασ όχι μεγαλφτερθ από τθν κθτεία του Ρροζδρου που 
διενιργθςε τθν πρόςλθψθ. 

 Μζριμνα για τθ ςφνταξθ και ειςιγθςθ απαντιςεων ςε ερωτιςεισ επερωτιςεισ και αναφορζσ 

 Ραρακολοφκθςθ του θμεριςιου  τφπου για κζματα που αφοροφν τθν Επιχείρθςθ, ενθμζρωςθ των 
υπευκφνων, μζριμνα για τθν ζγκαιρθ ςφνταξθ από τισ αρμόδιεσ διευκφνςεισ ςχετικϊν απαντιςεων ι 
ανακοινϊςεων και επιμζλεια για τθ δθμοςίευςθ αυτϊν ςτον τφπο. 

 Ανακοινϊςεισ ςτον τφπο των προγραμματιςμζνων για διάφορουσ λόγουσ διακοπϊν τθσ υδροδότθςθσ ι 
προγραμμάτων εκτζλεςθσ ζργων. 

 Τιρθςθ βιβλίου τφπου  και ενθμζρωςι του 
 

 

Άξζξν 10ν: Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ 
Παξέρεη ππνζηήξημε ζε λνκηθά ζέκαηα κε ηαπηφρξνλε δηθαζηηθή ή εμψδηθν εθπξνζψπεζε ηεο επηρείξεζεο ζε 
θάζε λνκηθή ηεο ππφζεζε. 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γξαθείνπ είλαη: 

 Ζ ππεξάζπηζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο εηαηξείαο ελψπηνλ φισλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη αξρψλ. 

 Ζ θάιπςε εηζεγήζεσλ πξνο ην Γ.. γηα  

 Έλαξμε θαη θαηάξγεζε δίθεο 

 Δθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ 

 πκβηβαζκνχο 

 Αλαγλψξηζε απαηηήζεσλ 

 Γηάιπζε ζπκβάζεσλ 

 Παξαίηεζε απφ αγσγή θαη έλδηθν κέζν 

 Απνδνρή δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ 

 Υάξαμε πνξείαο ηεο δίθεο θαη δηαηηεζίαο θαη γεληθά γηα νπνηνδήπνηε ζέκα λνκηθήο ή δηθαζηηθήο θχζεο 

 Ζ θαηάξηηζε ζρεδίσλ ζπκβάζεσλ, λφκσλ, δηαηαγκάησλ, επεμεξγαζία εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ πνπ 
ζπληάζζνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

 Ζ παξαθνινχζεζε θαζνδήγεζε θαη έιεγρνο γηα ηελ πξνάζπηζε θαη επσθειέζηεξε  αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο ηεο εηαηξείαο. 

 Ζ ζχληαμε, αλαλέσζε θαη θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο αθηλήησλ 
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 Ζ θαζνδήγεζε κε γλσκνδνηήζεηο θαη ζπκβνπιέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο ζε  λνκηθά δεηήκαηα. 

 Ζ λνκηθή θάιπςε ησλ ππαιιήισλ ηεο εηαηξείαο γηα δηθαζηηθή πξάμε θαηά ηελ άζθεζε εληεηαικέλεο ππεξεζίαο 
φηαλ δηψθνληαη. 

 Ρροκειμζνου για δικαςτιρια που διεξάγονται  ςε δικαςτιρια εκτόσ περιφζρειασ πρωτοδικείου μποροφν να 
διοριςκοφν δικθγόροι ιδιϊτεσ με απόφαςθ του Δ.Σ. φςτερα από ειςιγθςθ του Νομικοφ Συμβοφλου. 

 

Άξζξν 11ν: Γξαθείν Σερληθνχ Αζθαιείαο 
Παξέρεη ζηε δηνίθεζε θαη ηηο παξαγσγηθέο δηεπζχλζεηο ηεο επηρείξεζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζε ζέκαηα 
ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο. 

Καηεπζχλεη κε νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ζε ζέκαηα: 

 ρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθά ελεξγή ζπκκεηνρή 
ζηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θάησ απφ ην πξίζκα ησλ αλαγθψλ αζθαιείαο. 

 Διέγρνπ ηεο αζθάιεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ πξηλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ 
επίβιεςε ηεο εθαξκνζκέλεο ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 

 Δπίβιεςεο θαη νξζήο ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο θαη έξεπλαο ησλ αηηηψλ ησλ εξγαηηθψλ 
αηπρεκάησλ. 

 πλεξγαζίαο κε ηνλ Γηαηξφ Δξγαζίαο πξαγκαηνπνηψληαο απφ θνηλνχ  ειέγρνπο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζπζθεπέο επηβίσζεο ζε πεξηβάιινλ κε δειεηεξηψδε αέξηα ή έιιεηςεο 
νμπγφλνπ, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ. 

 Στισ αρμοδιότθτεσ του Τεχνικοφ αςφαλείασ περιλαμβάνονται και όςα επί πλζον περιλαμβάνονται ςτον Ν. 
1568/85 όπωσ αυτόσ ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε  με μεταγενζςτερεσ διατάξεισ. 

 
Άξζξν  12ν : Γξαθείν Ηαηξνχ Δξγαζίαο 

Παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα: 

 ρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 
εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο. 

 Λήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιψλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνχ. 

 Φπζηνινγία θαη ςπρνινγία ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο. 

 Οξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ πιψλ. 

 Αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο. 

 πλεξγαζίαο κε ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο πξαγκαηνπνηψληαο απφ θνηλνχ  ειέγρνπο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. 

 Δπίβιεςεο ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ 
αηπρεκάησλ, απφ θνηλνχ  κε ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο. Δπηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή επείγνπζαο ζεξαπείαο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο 
ή αηθλίδηαο λφζνπ θαη ηεξεί ην ηαηξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 
 
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη θαη φζα επί πιένλ αλαθέξνληαη ζηνλ Ν. 1568/85, 
φπσο απηφο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο. Ζ αλσηέξσ ζέζε δελ είλαη 
νξγαληθή, φπσο απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
 

 
Άξζξν 13ν: πκβνχιην Πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαρείξηζεο έθηαθησλ αλαγθψλ 

Σν πκβνχιην Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο απνηειεί ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ 
ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηεο Γηνίθεζεο κε ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: 
Καηάξηηζε θαη εηζήγεζε Πξνγξακκάησλ Γξάζεο ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ: 

 Πξνγξάκκαηα πινπνίεζεο ζηφρσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 Πξνγξάκκαηα επελδχζεσλ 

 Πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο  

 Πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηήζεσλ. 
Παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο θαη ηπρφλ αλαζεψξεζήο ησλ. 
Ζ δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ε ζρεηηθή εηζήγεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλήθεη 
ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γελ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 
ην πκβνχιην πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζπκκεηέρνπλ: 

 Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο 

 Ο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 Ο Γηεπζπληήο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
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 και ανάλογα με το προσ ςυηιτθςθ αντικείμενο, οι αρμόδιοι Ρροϊςτάμενοι των Τμθμάτων τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ. 

Δπίζεο παξίζηαληαη δχν (2) κέιε ηνπ Γ.. πνπ νξίδνληαη απφ απηφ. 
Σν πκβνχιην Πξνγξακκαηηζκνχ ζπγθαιείηαη ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν θάζε κελφο κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ 
Γεληθνχ Γηεπζπληή. 
 
Σν Γξαθείν Πνιηηηθήο ρεδίαζεο – Έθηαθηεο Αλάγθεοείλαη ππεχζπλν γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ νξγάλσζε 
ζεκάησλ πνιηηηθήο ζρεδίαζεο έθηαθηεο  αλάγθεο, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο θαη νδεγίεο ησλ επνπηεπφλησλ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γξαθείνπ είλαη: 

1. Συντονιςμό ςε ζκτακτθ ανάγκθ 
2. Επικοινωνία και ςυνεργαςία με λοιποφσ φορείσ τθσ πόλθσ και με τθ Νομαρχία. 
3. Σφνταξθ και ενθμζρωςθ ςχεδίων δράςθσ. 
4. Τιρθςθ ςτοιχείων προςωπικοφ και ςυμμετοχι ςε αςκιςεισ ετοιμότθτασ. 
5. Συντονιςμό με τθν υπθρεςία που ζχει τθν εξουςία ανάλογα με τθν κατάςταςθ. 

 
 

Άξζξν 14ν: Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 
Ο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πξνΐζηαηαη ηεο Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 
ζπληνλίδνληαο ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη είλαη ππεχζπλνο απέλαληη ζηνλ Γελ. Γηεπζπληή γηα ηηο πξάμεηο ή θαη ηηο 
παξαιείςεηο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνΐζηαηαη. 
Δίλαη ππεχζπλνο: 

 Για τθ ςφνταξθ του προχπολογιςμοφ τθσ Επιχείρθςθσ. 

 Για τθ ςφνταξθ του ιςολογιςμοφ και των πάςθσ φφςθσ οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Επιχείρθςθσ. 

 Για τθ ςφνταξθ τθσ ετιςιασ απογραφισ των πάςθσ φφςεωσ περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Επιχείρθςθσ θ οποία 
πρζπει να ζχει ςυντελεςκεί μζςα ςτισ νόμιμεσ προκεςμίεσ ςφμφωνα με τον εκάςτοτε ιςχφοντα φορολογικό 
νόμο. 

 Για τθν ειςιγθςθ των προγραμμάτων επενδφςεων τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ κακϊσ και τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ 
τθσ Επιχείρθςθσ. 

 Για τθν ειςιγθςθ και κατάρτιςθ των περιοδικϊν προχπολογιςμϊν τθσ επιχείρθςθσ και τθν κανονικι τιρθςι 
τουσ, τθν κατάρτιςθ μθνιαίων και τριμθνιαίων ταμιακϊν προχπολογιςμϊν κακϊσ και τθν κατάρτιςθ 
εβδομαδιαίων προχπολογιηόμενων ειςπράξεων και πλθρωμϊν αφοφ λάβει υπόψθ τα ςτοιχεία που του 
παρζχουν τα αρμόδια τμιματα. 

 Για τθ ςφνταξθ τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ των διαγωνιςμϊν που αφοροφν 
τθν προμικεια μθχανϊν γραφείου, Η/Υ και ςυςτθμάτων, γραφικισ φλθσ, εντφπων, ειδϊν κακαριότθτασ και 
λοιπϊν ειδϊν διοικθτικισ φφςεωσ. 

 Για τθν εποπτεία και τθν καλι εξυπθρζτθςθ των καταναλωτϊν. 

 Για τθν εποπτεία των τμθμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ του όπωσ του Λογιςτθρίου, του Ταμείου, τθσ αποκικθσ και 
των διαδικαςιϊν προμθκειϊν τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ, του γραφείου καταναλωτϊν, του γραφείου προςωπικοφ, 
του γραφείου υδρομετρθτϊν, του γραφείου υδραυλικϊν κακϊσ και κάκε τμιματοσ τθσ αρμοδιότθτάσ του. 

 Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ του προςωπικοφ τθσ Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υπθρεςίασ και 
τθ ςφνταξθ των εκκζςεων ατομικισ αξιολόγθςθσ. 

 Για τον γενικό ζλεγχο εκτζλεςθσ των πάςθσ φφςεωσ εργαςιϊν τθσ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ 
κανονιςμοφσ. 

 Για τθν τιρθςθ των διατάξεων του Ο.Ε.Υ. κακϊσ επίςθσ και του κανονιςμοφ διαχείριςθσ και προμθκειϊν τθσ 
Επιχείρθςθσ. 

 Για οποιοδιποτε ηιτθμα οικονομικισ φφςεωσ γι' αυτό και διενεργεί τακτικά ζλεγχο ςε κάκε τμιμα τθσ 
Οικονομικισ Υπθρεςίασ. 
 
Ο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

 Ελζγχει και υπογράφει τα διάφορα τιμολόγια για προμικειεσ και εκτζλεςθ εργαςιϊν. 

 Ελζγχει και υπογράφει τα εντάλματα πλθρωμϊν, τα γραμμάτια είςπραξθσ, τα δελτία ςυμψθφιςτικϊν 
εγγραφϊν κακϊσ και τα δικαιολογθτικά που τα ςυνοδεφουν. Με εξουςιοδότθςθ του Γενικοφ Διευκυντι 
εγκρίνει τα εντάλματα πλθρωμισ. 

 Ελζγχει κακθμερινά το ταμείο και φροντίηει για τθν ςωςτι χρθματοοικονομικι διαχείριςθ αυτοφ και 
φροντίηει ϊςτε να υπάρχουν μικρά ταμειακά υπόλοιπα ςε μετρθτά. 
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 Ελζγχει και παρακολουκεί τθν ομαλι είςπραξθ όλων των απαιτιςεων τθσ Επιχείρθςθσ. 

 Φροντίηει για τθν κανονικι είςπραξθ και ζγκαιρθ απόδοςθ των λογαριαςμϊν Δθμοςίου, των Αςφαλιςτικϊν 
ταμείων και λοιπϊν τρίτων. 

 Φροντίηει για τθν παρακολοφκθςθ απορρόφθςθσ πιςτϊςεων και χρθματοδοτιςεων ενθμερϊνοντασ τον 
Γενικό Διευκυντι. 

 Χρθςιμοποιεί οποιονδιποτε από το προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ του για τθν εκτζλεςθ κάκε άλλθσ, ςυναφοφσ 
με τθν ειδικότθτά του, εργαςίασ ανάλογα με τισ ανάγκεσ που παρουςιάηονται ςε κάκε τμιμα. 

 Μεριμνά για τθν κατάρτιςθ ενθμερωτικοφ τεφχουσ, όπωσ ορίηει το άρκρο 19 του Ν. 1069/80, με τθν βοικεια 
των Ρροϊςταμζνων τθσ Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υπθρεςίασ και του Διευκυντι τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 

 Μετζχει ςε ςυνεδριάςεισ του Δ.Σ. εφόςον το ηθτιςει ο Ρρόεδροσ. 
 
Σνλ Γηεπζπληή Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. απνπζηάδνληα ή θσιπφκελν αλαπιεξψλεη 
πξντζηάκελνο ηκήκαηνο ηεο Τπεξεζίαο θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

 
Άξζξν  15ν: Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο έρεη ηελ επζχλε ηνπ Οηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο. Ζ δηνίθεζε γηα ηελ 
απνδνηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο αλήθεη  ζηελ επζχλε 
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο. 
Δίλαη ππεχζπλνο: 

 Απζναντι ςτον Διευκυντι Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υπθρεςίασ. για τισ πράξεισ ι και παραλιψεισ του 
τμιματόσ του. 

 Για κζματα οικονομικισ φφςθσ τθσ Επιχείρθςθσ. 

 Για τθ ςφνταξθ του ιςολογιςμοφ και των ςυναφϊν οικονομικϊν καταςτάςεων ςε ςυνεργαςία με τον 
Διευκυντι Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υπθρεςίασ 

 Τον Ρροϊςτάμενο Οικονομικοφ τμιματοσ αναπλθρϊνει ο υπεφκυνοσ του γραφείου Λογιςτθρίου εφόςον 
διακζτει τα κατάλλθλα προςόντα, κατόπιν ειςιγθςθσ του Γεν. Διευκυντι ςε ςυνεργαςία με τον Διευκυντι 
Δ.Ο.Υ. και μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ. 
 

 

Άξζξν  16ν: Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ – Σακείνπ 
Μεξηκλά γηα ηελ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο 
επίζεο γηα ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο απηψλ. 
Δίλαη ππεχζπλν γηα ηελ: 

 Ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμϊν και επιταγϊν. 

 Ζκδοςθ γραμματίων είςπραξθσ. 

 Μζριμνα για εμπρόκεςμθ είςπραξθ και απόδοςθ υπζρ Τρίτων πάςθσ φφςεωσ κρατιςεων, φόρων και 
χαρτοςιμων. 

 Ραρακολοφκθςθ Φ.Ρ.Α. 

 Τιρθςθ ςτατιςτικϊν οικονομικϊν ςτοιχείων. 

 Σφνταξθ αλλθλογραφίασ ςε κζματα οικονομικά. 

 Σφνταξθ ιςολογιςμοφ, γενικισ εκμετάλλευςθσ, αποτελεςμάτων χριςθσ, διάκεςθσ αποτελεςμάτων ςε 
ςυνεργαςία με τον Διευκυντι Οικονομικϊν. 

 Ραρακολοφκθςθ και εκτζλεςθ ετιςιου προχπολογιςμοφ και μζριμνα για τισ επιβαλλόμενεσ αναμορφϊςεισ 
αυτοφ. 

 Ζλεγχοσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ. 

 Ενεργεί το ςφνολο των πλθρωμϊν και ειςπράξεων τθσ επιχείρθςθσ ανεξαρτιτου αιτίασ, μεριμνά για τθν 
είςπραξθ των οφειλϊν και κζτει υπόψθ των ανωτζρων κάκε περίπτωςθ οφειλισ που πρζπει να ςυηθτθκεί. 

 Επιμελείται τθν τιρθςθ των προβλεπομζνων βιβλίων ταμείου, τθν ςυνεχι ενθμζρωςθ αυτϊν ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τον νόμο. 

 Συντάςςει θμεριςια κατάςταςθ ταμείου, τθρεί τα προβλεπόμενα από τον νόμο λογιςτικά βιβλία και 
ςτοιχεία, τα οποία και κζτει υπόψθ των ανωτζρων. 

 Εκτελεί τθν μιςκοδοςία του προςωπικοφ. 
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Άξζξν  17ν: Γξαθείν Γηαρείξηζεο Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο 
Σν γξαθείν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ζπλνιηθή Γηαρείξηζε ηεο Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο. Μεξηκλά  γηα ηνπο 
ειέγρνπο, ηηο δηαθνπέο, ζπλδέζεηο ή επαλαζπλδέζεηο πδξνδφηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ έθδνζε αδεηψλ 
ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα,  ηελ θαηαγξαθή θαη θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο θαζψο επίζεο θαη ηελ έθδνζε 
ινγαξηαζκψλ. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ είλαη: 

 Καταχϊρθςθ ενδείξεων 

 Ζκδοςθ λογαριαςμϊν 

 Ζκδοςθ αδειϊν φδρευςθσ & αποχζτευςθσ 

 Συντονιςμόσ υδρονομζων για διακοπζσ λόγω οφειλισ 

 Τιρθςθ θμεριςιου προγράμματοσ υδρονομζων 

 Καταχϊρθςθ δελτίων καταγραφισ αιτθμάτων ςτο πρόγραμμα φδρευςθσ και χρζωςθ εργαςιϊν 

 Είςπραξθ λογαριαςμϊν με διατραπεηικό ςφςτθμα ΔΙΑΣ. 

 Είςπραξθ λογαριαςμϊν με ταχυπλθρωμζσ (ΕΛΤΑ) 

 Είςπραξθ λογαριαςμϊν (ΤΑΜΕΙΟ) 

 Χρεϊςεισ βοκρολυμάτων 

 Χρεϊςεισ δελτίων εργαςιϊν φδρευςθσ & αποχζτευςθσ 

 Ζκδοςθ διορκωτικϊν λογαριαςμϊν (π.χ. λανκαςμζνεσ ενδείξεισ, λάκοσ χρζωςθ εργαςιϊν) 

 Ζκδοςθ και αποςτολι ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων προσ τουσ καταναλωτζσ (μεγάλθ κατανάλωςθ, μθ 
προςβάςιμο υδρόμετρο) 

 Τιρθςθ αρχείου καταναλωτϊν και ταξινόμθςθ εγγράφων 

 Αποςτολι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο λογαριαςμϊν 

 Συγχρόνωσ είναι υπεφκυνο για τθν: 

 Ρεριοδικι λιψθ ενδείξεων υδρομζτρων. 

 Τιρθςθ  αρχείου υδρολθψιϊν που βρίςκονται ενεργά ι ακυρϊκθκαν. 

 Επαλικευςθ μθ φυςιολογικϊν ενδείξεων των υδρομζτρων (υπερβολικζσ ενδείξεισ). 

 Ζλεγχοσ λειτουργίασ υδρομζτρων (μετά από αίτθςθ). 

 Επιςκευι ι αντικατάςταςθ υδρομζτρων, ζλεγχοσ ευαιςκθςίασ και ςφάλματοσ, υδραυλικι δοκιμι, ζγκαιρθ 
γνωςτοποίθςθ των αναγκϊν ςε ανταλλακτικά. 

 Μζριμνα αρχειοκζτθςθσ μθτρϊου υδρομζτρων. 

 Διανομι αποδείξεων λογαριαςμϊν. 

 Ζλεγχοσ εγκατάςταςθσ υδρομζτρων. 
 

 
Άξζξν  18ν: Γξαθείν Απνζήθεο, Πξνκεζεηψλ & Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ Έξγσλ 

Πξνβαίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη θαη ηνλ Γηεπζπληή Γηνηθεηηθψλ & 
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη ηνλ Γηεπζπληή Σ.Τ. ζε: 

 Κατάρτιςθ ενιαίου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ επιχείρθςθσ ςυνοδευόμενο από ζκκεςθ αιτιολόγθςθσ τθσ 
ςκοπιμότθτασ αυτϊν. 

 Επιβλζπει τθν διαδικαςία προκιρυξθσ διαγωνιςμϊν, αξιολόγθςθσ προςφορϊν και ςφναψθσ ςυμβάςεων 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν προμικεια υλικϊν ι αναλωςίμων. Διευκρινίηεται ότι θ ςφνταξθ 
των ειδικϊν όρων των προμθκειϊν ι εργαςιϊν ανικει ςτο τμιμα εκείνο τθσ επιχείρθςθσ που προκάλεςε τθν 
ενζργεια 

 Μεριμνά για τθν ςυγκρότθςθ επιτροπϊν για τθν διενζργεια διαγωνιςμϊν και για τθν παραλαβι των υλικϊν. 

 Μεριμνά για τθν ςφνταξθ των πρακτικϊν των παραπάνω επιτροπϊν. 

 Ελζγχει τθν πορεία των ςυμβάςεων και ενθμερϊνει τθν αποκικθ για τα ανεκτζλεςτα υπόλοιπα των 
ςυμβάςεων. 

 Ζχει τθν ευκφνθ τθσ ορκολογιςτικισ διαχείριςθσ τθσ αποκικθσ. 

 Επιμελείται τθσ Διαδικαςίασ ειςαγωγισ και εξαγωγισ υλικϊν από τθν αποκικθ και διακίνθςι τουσ. 

 Επιμελείται τθσ Ζκδοςθσ παραςτατικϊν για όλεσ τισ διακινιςεισ υλικϊν από και προσ τθν αποκικθ. 

 Επιμελείται τθν τιρθςθ και εφαρμογι κανονιςμοφ διαχείριςθσ υλικϊν, με ςυγκροτθμζνο μθχανογραφικό 
ςχζδιο. 
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 Μεριμνά για τθν εκποίθςθ άχρθςτου ι παλαιοφ υλικοφ, αφοφ πρϊτα ςυγκροτθκεί επιτροπι θ οποία κα 
αποφαςίςει για το υλικό αυτό και κα ενεργιςει για τθν επωφελζςτερθ αξιοποίθςθ ι τθν νομότυπθ 
καταςτροφι του. 
 
 

Άξζξν  19ν: Πξντζηάκελνο  Γηνηθεηηθνχ Σκήκαηνο 
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηκήκαηνο έρεη ηελ επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηκήκαηνο. Ζ δηνίθεζε γηα ηελ 
απνδνηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο αλήθεη  ζηελ επζχλε 
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο. 
Δίλαη ππεχζπλνο: 

 Απζναντι ςτον Διευκυντι Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υπθρεςίασ για τισ πράξεισ ι και παραλιψεισ του 
τμιματόσ του. 

 Για κζματα του προςωπικοφ που απαςχολοφνται ςτθν επιχείρθςθ. 

 Για τθ ςφνταξθ τθσ αλλθλογραφίασ και για τθ διεκπεραίωςθ αυτισ. 

 Τον Ρροϊςτάμενο Διοικθτικοφ τμιματοσ αναπλθρϊνει ο υπεφκυνοσ του γραφείου Ρροςωπικοφ εφόςον 
διακζτει τα κατάλλθλα προςόντα, κατόπιν ειςιγθςθσ του Γεν. Διευκυντι ςε ςυνεργαςία με τον Διευκυντι 
Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υπθρεςίασ και μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ. 
 

Άξζξν  20ν: Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Καηαλαισηψλ 
Μεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ θαλνληζκφ Ύδξεπζεο-
Απνρέηεπζεο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπφλσλ θαη αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ, γηα ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ 
ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη ππεχζπλν γηα: 

 Τθν εξυπθρζτθςθ καταναλωτϊν  

 Τθν  ςυμπλιρωςθ αιτιςεων καταναλωτϊν για νζα ςυμβόλαια φδρευςθσ-αποχζτευςθσ ι για ακυρϊςεισ 
ςυμβολαίων, επαναςυνδζςεισ, διακοπζσ υδροδότθςθσ, διακοπζσ λόγω οφειλισ. 

 Η κατάρτιςθ, τροποποίθςθ και ανάκλθςθ ςυμβολαίων με καταναλωτζσ, φδρευςθσ-αποχζτευςθσ κακϊσ και 
ζκδοςθ παραςτατικϊν εγγράφων για πλθρωμι πάγιων τελϊν. 

 Η διεκπεραίωςθ αιτιςεων που αφοροφν παλιοφσ καταναλωτζσ για τυχόν παλαιά χρζθ. 

 Η μζριμνα για επιςτροφι εγγυιςεων ςτουσ καταναλωτζσ από ςυμβόλαια που ζχουν ακυρωκεί εφόςον δεν 
υπάρχουν υπόλοιπα χρεϊν. 

 Η είςπραξθ τελϊν όπωσ αυτά ορίηονται από τουσ κανονιςμοφσ για τισ ςυνδζςεισ φδρευςθσ-αποχζτευςθσ. 

 Η ζκδοςθ παραςτατικϊν δικαιολογθτικϊν των ειςπράξεων. 

 Η ςφνταξθ καταςτάςεων θμεριςιων ειςπράξεων - παρακολοφκθςθ λογαριαςμϊν καταναλωτϊν. 

 Η ικανοποίθςθ των ευλόγων παραπόνων και αιτθμάτων των καταναλωτϊν. Πταν τα παράπονα των 
καταναλωτϊν δεν βρίςκουν άμεςθ  ικανοποίθςθ, οι υποκζςεισ παραπζμπονται ςτα αρμόδια  τμιματα προσ 
επίλυςθ. Ο πελάτθσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ για τθν ζκβαςι του αιτιματόσ τθσ. 

 Εξυπθρετεί τουσ πελάτεσ ςε κζματα που τουσ αφοροφν ςε πλιρθ ςυνεργαςία με τα άλλα γραφεία του 
τμιματοσ και παρακολουκοφν ςε κακθμερινι βάςθ τισ καρτζλεσ καταναλωτϊν. 

 Η τιρθςθ και ενθμζρωςθ του αρχείου μθτρϊου καταναλωτϊν. 

 Διεκπεραιϊνει τισ θλεκτρονικζσ ειςπράξεισ μζςω των ΕΛ.ΤΑ. και του διατραπεηικοφ ςυςτιματοσ (ΔΙΑ.Σ.).  
 

 
Άξζξν  21ν: Γξαθείν Πξνζσπηθνχ - Μηζζνδνζίαο & Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνχ 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είλαη ε κέξηκλα φισλ ησλ ππεξεζηαθψλ θαη κηζζνινγηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην 
ηαθηηθφ θαη επί ζχκβαζε πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, πξνγξακκαηηζκφο, νξγάλσζε θαη εθηέιεζε 
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Ραρακολουκεί τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του προςωπικοφ και ειςθγείται για κάκε κζμα που αναφζρεται ςε 
αυτι είτε αυτεπάγγελτα, είτε με αίτθςθ του ενδιαφερόμενου, είτε γιατί νεϊτερεσ διατάξεισ ζχουν επιφζρει 
μεταβολζσ ςτθν κατάςταςθ αυτι και εκδίδει τισ απαραίτθτεσ βεβαιϊςεισ. 

 Ραρακολουκεί τισ μεταβολζσ τθσ νομοκεςίασ για τισ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ όλων των αςφαλιςτικϊν 
οργανιςμϊν. 

 Τθρεί μθτρϊο ευρετιριο ατομικϊν φακζλων για όλο το προςωπικό αδιακρίτωσ ςχζςεωσ εργαςίασ που 
μθνιαίωσ ενθμερϊνεται για τισ αλλαγζσ 
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 Μεριμνά για τθν εναρμόνιςθ τθσ μιςκοδοςίασ ςφμφωνα με τισ υπθρεςιακζσ (ι νομοκετικζσ) μεταβολζσ που 
επθρεάηουν αυτιν. 

 Μεριμνά για τθν πιςτι εφαρμογι του ωραρίου και προβαίνει ςτισ νόμιμεσ περικοπζσ για το χρόνο μθ 
παροχισ υπθρεςίασ αδιακρίτωσ αιτίασ (πλιν αν προβλζπεται αλλιϊσ από άλλεσ διατάξεισ). Συντάςςει  τον 
προγραμματιςμό υπερωριακισ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα τμιματα, 
γραφεία κ.λ.π. 

 Μεριμνά για τθν χοριγθςθ αδειϊν κανονικϊν, αναρρωτικϊν, άνευ αποδοχϊν, γονικϊν, ςυνδικαλιςτικϊν, 
κυιςεωσ και φοιτθτικϊν  και τθρεί ενθμερωμζνο αρχείο. Συντάςςει το ετιςιο πρόγραμμα αδειϊν. 

 Επιμελείται για κάκε κζμα που αναφζρεται ςε ζξοδα κινιςεωσ, παραςτάςεωσ ι οδοιπορικά του ςυνόλου του 
προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ, εκδίδει τισ αναγκαίεσ δαπάνεσ και ενθμερϊνει τθν μιςκοδοςία 

 Ρροβαίνει ςτισ νόμιμεσ ενζργειεσ για τθν πρόςλθψθ εποχιακοφ προςωπικοφ, ςυντάςςει τισ ςυμβάςεισ και 
μεριμνά για τθν αναγγελία πρόςλθψθσ και λιξθσ των ςυμβάςεων. 

 Εκδίδει τισ βεβαιϊςεισ που ζχουν ςχζςθ με τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του προςωπικοφ που υπθρετεί ι 
αυτοφ που αποχϊρθςε ι τρίτων μετά από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου ι αυτεπάγγελτα εφόςον ορίηεται από 
νόμο ι κανονιςμό. 

 Επιμελείται για κάκε κζμα που αναφζρεται ςτθν ζξοδο προςωπικοφ από τθν επιχείρθςθ, υπολογίηει τθν 
αποηθμίωςθ που αναλογεί, εφόςον δικαιοφται και εκδίδει τισ καταςτάςεισ για τθν αποηθμίωςθ αυτι. 

 Συντάςςει τισ μιςκολογικζσ καταςτάςεισ. 

 Εκδίδει τισ ετιςιεσ βεβαιϊςεισ αποδοχϊν του προςωπικοφ, επιμελείται και ειςθγείται τθν βελτίωςθ του 
ςυςτιματοσ μιςκοδοςίασ και παρζχει ςτοιχεία για τθν κατάρτιςθ των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων. 

 Εκδίδει κάκε βεβαίωςθ που αφορά τα ςτοιχεία μιςκοδοςίασ και τισ κρατιςεισ προσ τα αςφαλιςτικά ταμεία 
τόςο των υπθρετοφντων, όςο και των ςυνταξιοδοτθκζντων υπαλλιλων όπωσ για : 

 Αποηθμίωςθ των εξερχόμενων τθσ επιχείρθςθσ υπαλλιλων. 

 Ζξοδα ταξιδιϊν, εκτόσ ζδρασ αποηθμιϊςεισ, λοιπά γενικά ζξοδα μθ ειδικϊσ κακοριςμζνα. 

 Ζξοδα κίνθςθσ και κάκε ζξοδο που αφορά το προςωπικό. 

 Φροντίηει για τον προγραμματιςμό, οργάνωςθ και εκτζλεςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, για τθν ςυνεχι 
και ςφγχρονθ επαγγελματικι κατάρτιςθ του προςωπικοφ, ϊςτε να μποροφν οι εργαηόμενοι να 
ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ του αντικειμζνου εργαςίασ τουσ και ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ. 

 Μεριμνά για τθν παραλαβι και διεκπεραίωςθ τθσ πάςθσ φφςεωσ αλλθλογραφίασ τθσ επιχείρθςθσ, εκτόσ τθσ 
εμπιςτευτικισ που αφορά τον Ρρόεδρο ι τον αρμόδιο εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν, διοικθτικό παράγοντα 
και τθν τθρεί το Γραφείο Γραμματείασ Διοίκθςθσ. 

 Επιμελείται για τθν καταχϊρθςθ τθσ ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ ςτα βιβλία πρωτοκόλλου 
και προβαίνει ςτον ςυςχετιςμό των εγγράφων αυτϊν ϊςτε να είναι ευχερισ θ εξεφρεςθ τθσ ςειράσ των 
εγγράφων που αναφζρονται ςτο κάκε κζμα. 

 Διανζμει με τα ειδικά βιβλία διεκπεραίωςθσ τα ειςερχόμενα ζγγραφα αφοφ αυτά ζχουν χαρακτθριςκεί και 
πρωτοκολλθκεί ςτα αρμόδια τμιματα για τισ δικζσ τουσ ενζργειεσ. 

 Ραρακολουκεί τθν εφθμερίδα τθσ κυβζρνθςθσ και τθρεί πλιρεσ αρχείο των νομοκετθμάτων που αφοροφν 
τθν επιχείρθςθ. 

 Διαχειρίηεται το γενικό αρχείο αλλθλογραφίασ τθσ επιχείρθςθσ ςε θλεκτρονικι μορφι. 

 Μεριμνά για τθν αποςτολι και λιψθ τθλεομοιότυπων. 
 

 
Άξζξν  22ν : Αξκνδηφηεηεο Γηεπζπληνχ Σερληθήο Τπεξεζίαο 

Ο Γηεπζπληήο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο 
ηνπο δίλνληαο ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο πξνο ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ. Δίλαη ππεχζπλνο απέλαληη ζηνλ 
Γεληθφ Γηεπζπληή γηα ηηο πξάμεηο ή θαη παξαιείςεηο ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ ησλ νπνίσλ πξνΐζηαηαη. 
Ο Γηεπζπληήο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο: 

 Ραρακολουκεί, ελζγχει και εποπτεφει τθν εκπόνθςθ των μελετϊν και τθν εκτζλεςθ των ζργων τθσ Δ.Ε.Υ.Α. 
Κιλκίσ και είναι προςωπικά υπεφκυνοσ και υπόλογοσ ςτον Γενικό Διευκυντι για κάκε ανωμαλία που ζχει 
ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ των ζργων, τθν ζγκαιρθ προμικεια υλικϊν, τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των 
οικοδομικϊν εγκαταςτάςεων, των δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και των Η/Μ εγκαταςτάςεων. 

 Θεωρεί και υπογράφει τισ μελζτεσ επζκταςθσ και ςυμπλιρωςθσ των εγκαταςτάςεων, 

 Ειςθγείται προσ το ΔΣ τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ και των τευχϊν δθμοπράτθςθσ.  
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 Σε ςυνεργαςία με τον Γενικό Διευκυντι ορίηει από τουσ τεχνικοφσ υπαλλιλουσ τθσ υπθρεςίασ του τισ 
επιτροπζσ για τθν παραλαβι και τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των υλικϊν των ζργων και το χαρακτθριςμό των 
εδαφϊν. 

 Ορίηει από τουσ τεχνικοφσ υπαλλιλουσ τθσ υπθρεςίασ του τουσ επιβλζποντεσ και τουσ βοθκοφσ τουσ για κάκε 
ζργο, χωρίσ να είναι απαραίτθτο ο επιβλζπων να προζρχεται από το τμιμα, ςτο οποίο ανικει το εκτελοφμενο 
ζργο και γενικά προβαίνει ςε κάκε νόμιμθ ενζργεια. Η πράξθ οριςμοφ των επιβλεπόντων επικυρϊνεται από 
τον Γενικό Διευκυντι και πρωτοκολλείται. 

 Εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν των ζργων, κεωρεί τουσ λογαριαςμοφσ των αναδόχων των ζργων. 

 Καταρτίηει με τθ βοικεια και τθ ςυνεργαςία των υπευκφνων των τμθμάτων τθσ Υπθρεςίασ που προΐςταται: 

 Το ετιςιο πρόγραμμα καταςκευισ, επζκταςθσ και ςυντιρθςθσ των δικτφων φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και των 
ςυναφϊν με αυτά εγκαταςτάςεων. 

 Το ετιςιο πρόγραμμα επενδφςεων για το επόμενο ζτοσ και τα επόμενα αυτοφ τζςςερα ζτθ αναφζροντασ και 
το προβλεπόμενο κόςτοσ αυτϊν. 

 Υποβάλλει τα παραπάνω προγράμματα  ςτον Γενικό Διευκυντι 45 μζρεσ πριν από τθν ζναρξθ του ζτουσ που 
αφοροφν. 

 Ραρζχει ζγκαιρα ςτο γενικό διευκυντι τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθ κατάρτιςθ του ετιςιου 
προχπολογιςμοφ εςόδων και εξόδων. Ραρζχει ζγκαιρα για κάκε επόμενο τρίμθνο ςτθ Διοικθτικι και 
Οικονομικι Υπθρεςία τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ  για τισ κατά εβδομάδα απαιτοφμενεσ εκταμιεφςεισ προσ 
αντιμετϊπιςθ των πλθρωμϊν εκτζλεςθσ των ζργων του προγράμματοσ. 

 Ελζγχει και κεωρεί τισ τεχνικζσ μελζτεσ κακϊσ και τισ πιςτοποιιςεισ των ζργων. 

 Ραρακολουκεί και ελζγχει τθ ςυμμόρφωςθ των υπθρεςιϊν που προΐςταται προσ τισ αποφάςεισ και εντολζσ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και του Γενικοφ Διευκυντι για τισ παραγγελίεσ των αναγκαίων υλικϊν 
λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων και εκτζλεςθσ των διαφόρων ζργων. 

 Κατανζμει το εργατοτεχνικό προςωπικό που ζχει τοποκετθκεί ςτθν υπθρεςία τεχνικϊν υπθρεςιϊν  μεταξφ 
των υπθρεςιϊν αυτισ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ κάκε υπθρεςίασ. 

 Λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων με τθ βοικεια των αρμοδίων που είναι 
κατά περίπτωςθ υπεφκυνοι. Τθ λιψθ αυτϊν των μζτρων πρζπει να ειςθγείται  προσ το Γενικό Διευκυντι. 

 Φροντίηει για τθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ ειςθγοφμενοσ τθ λιψθ μζτρων αρμοδίωσ. 

 Φροντίηει και ανακζτει ςτουσ υπεφκυνουσ των Τμθμάτων του, τθν ευκφνθ τθσ διαφφλαξθσ των 
χρθςιμοποιοφμενων από τισ υπθρεςίεσ τεχνικϊν μζςων, όπωσ μθχανθμάτων, φορθτϊν εργαλείων, 
μεταφορικϊν μζςων, επιςτθμονικϊν οργάνων, ςκευϊν, επίπλων κλπ. 
 
Ο Γηεπζπληήο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο είλαη ππεχζπλνο γηα: 

 Για τθν κατανομι και ςυντονιςμό των μεταφορικϊν μζςων, των μθχανθμάτων και των άλλων μθχανικϊν 
μζςων ςτισ διάφορεσ υπθρεςίεσ και τα εκτελοφμενα ζργα κακορίηοντασ τθν προτεραιότθτα. 

 Για τθν εποπτεία και ςωςτι λειτουργία των τμθμάτων Φδρευςθσ - Αποχζτευςθσ, Αντλιοςταςίων και 
Εγκατάςταςθσ  Κακαριςμοφ  Λυμάτων. 

 Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ Τ.Υ. και τθ ςφνταξθ των εκκζςεων ατομικισ αξιολόγθςθσ. 

 Για  τθν ςυνεργαςία του τμιματοσ Ρρομθκειϊν τθσ Δ.Ο.Υ. για τθν ςφνταξθ τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων και 
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ των διαγωνιςμϊν που αφοροφν τθν προμικεια τεχνικισ φφςεωσ υλικϊν, 
εργαλείων και μθχανθμάτων όπωσ αυτά προβλζπονται από τον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν. 

 Για τθν εποπτεία του Γραφείου Μελετϊν και ζργων Φδρευςθσ - Αποχζτευςθσ κακϊσ και πάςθσ φφςεωσ 
τεχνικισ μελζτθσ. 

 Για τθν ειςιγθςθ ςτο Γενικό Διευκυντι για τθν εκμίςκωςθ μθχανθμάτων, μεταφορικϊν μζςων κλπ εφόςον τα 
ίδια μζςα τθσ επιχείρθςθσ δεν επαρκοφν ι δεν μποροφν ν' ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ από άποψθ χρόνου 
κατόπιν ειςιγθςθσ των αρμοδίων υπευκφνων. 
 
Σνλ Γηεπζπληή Σερληθήο Τπεξεζίαο, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηνλ αλαπιεξψλεη θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Πξντζηάκελνο ηκήκαηνο πνπ έρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα 
Ο Γηεπζπληήο Σερληθήο ππεξεζίαο παξαιακβάλεη ηελ αιιεινγξαθία θαη θαηαλέκεη απηήλ ζηα αξκφδηα ηκήκαηα 
(γξαθεία) 
Ο Γηεπζπληήο Σερληθήο Τπεξεζίαο έρεη ηελ επζχλε ηεο αζηπλφκεπζεο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν. 1069/80. 
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Άξζξν 23ν : Πξντζηάκελνο Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

Ο πξντζηάκελνο πξνΐζηαηαη  ησλ γξαθείσλ ηνπ ηκήκαηνο θαη ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπο δίλνληαο ηηο 
θαηάιιειεο νδεγίεο πξνο ηνπο ππεχζπλνπο ησλ γξαθείσλ θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ. 
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηα εμήο: 

 Ραρακολουκεί όλα τα ςτάδια λειτουργίασ του βιολογικοφ κακαριςμοφ και κάνει τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ 
για τθν εφρυκμθ λειτουργία του. 

 Συνεργάηεται ςτενά με τον υπεφκυνο του τμιματοσ Ηλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που ζχει τθν ευκφνθ 
για τθν τεχνικι κακοδιγθςθ του προςωπικοφ ςυντιρθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ και τθν τελικι ευκφνθ για τισ 
θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ. 

 Φροντίηει για κάκε μθχανολογικι και ςιδθρουργικι εργαςία ςτισ εγκαταςτάςεισ του Β.Κ. 

 Φροντίηει για τον εφοδιαςμό τθσ εγκατάςταςθσ με βοθκθτικζσ φλεσ, υλικά και όργανα απαραίτθτα για τον 
ζλεγχο και τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και του προςωπικοφ. 

 Τθρεί ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ αρμοδιότθτάσ του. 

 Φροντίηει να εφαρμόηεται ο κανονιςμόσ αςφαλείασ τθσ εγκατάςταςθσ και του προςωπικοφ, όπωσ απαιτείται. 

 Μεριμνά για τθν πυραςφάλεια τθσ εγκατάςταςθσ. 

 Μεριμνά για τθν άριςτθ διάκεςθ τθσ παραγόμενθσ λάςπθσ και των επεξεργαςμζνων νερϊν. 

 Φροντίηει για τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ με ςτόχο τθν μείωςθ των ςχετικϊν δαπανϊν. 

 Εκπονεί τουσ όρουσ διακιρυξθσ των διαγωνιςμϊν των ζργων και προμθκειϊν τθσ εγκατάςταςθσ. 

  
Δίλαη ππεχζπλνο απέλαληη ηνπ  Γηεπζπληή ηερληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηηο πξάμεηο ή θαη παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ 
ηεο ππεξεζίαο ηνπ. 

 Για τθ τιρθςθ των οικείων υγειονομικϊν διατάξεων και άλλων διατάξεων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 Για τον ςυντονιςμό, ζλεγχο και κατανομι ςτα διάφορα ςυνεργεία  εργαςίεσ ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ 
ανάγκεσ κατόπιν εντολισ των υπευκφνων τθσ υπθρεςίασ, του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ που βρίςκεται ςτθ 
διάκεςθ του τμιματοσ. 

 Για τθν ειςιγθςθ ςτον Διευκυντι Τ.Υ. τθσ ζγκριςθσ των μελετϊν. 

 Για τθν ειςιγθςθ αγοράσ νζων μθχανθμάτων. 

 Για τθν επίβλεψθ ζργων καταςκευισ Εγκαταςτάςεων Λυμάτων. 

 Για τθν ςωςτι λειτουργία όλων των Εγκαταςτάςεων Κακαριςμοφ Λυμάτων. 

 Τον προϊςτάμενο αναπλθρϊνει ζνασ από τουσ υπεφκυνουσ των γραφείων του τμιματοσ, κατόπιν ειςιγθςθσ 
του Γεν. Διευκυντι ςε ςυνεργαςία με τον Διευκυντι Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και μετά από απόφαςθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ. 

 

 
Άξζξν 24ν: Γξαθείν Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο 

Λπκάησλ. 
ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ είλαη ν έιεγρνο, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Βηνινγηθνχ ηαζκνχ θαζψο επίζεο θαη : 

 Ζλεγχοσ και εποπτεία για τθν ςυνεχι και εφρυκμθ λειτουργία των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων. 

 Φφλαξθ των εγκαταςτάςεων και κτιρίων, διαμόρφωςθ και ςυντιρθςθ των ακάλυπτων χϊρων και 
εγκαταςτάςεων. 

 Συντιρθςθ και επιςκευι του θλεκτρολογικοφ και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ εγκατεςτθμζνου ι μθ. 

 Ο μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ των μθχανθμάτων και εξαρτθμάτων(αντλιϊν, κινθτιρων, εςχαρϊν, ςτακμθμζτρων, 
παλινδρομικισ κίνθςθσ γεφυρϊν, αναμικτιρων, κυροφραγμάτων, οξυγονομζτρων, περιςτροφικισ κίνθςθσ 
γεφυρϊν, δοςιμετρικϊν αντλιϊν, τυμπάνου φίλτρου διχλιςθσ, UV ακτινοβολίασ, φιλτρόπρεςςασ& 
φυγόκεντρου ) όλων των επιμζρουσ τμθμάτων (είςοδοσ, λιποςυλλογι/αμμοςυλλογι, βιοεπιλογι, 
απονιτροποίθςθ, αποφωςφϊρθςθ, αεριςμόσ, μεριςτζσ, δευτεροβάκμιεσ κακιηιςεισ, UV ακτινοβολία, 
μεταεριςμόσ, φιλτρόπρεςςα, φυγόκεντρο) 

 Ημεριςιοσ και μθνιαίοσ ζλεγχοσ λιπαντικϊν (λαδιϊν – γράςςων),μθχανθμάτων κ εξαρτθμάτων 

 Οπτικόσ ζλεγχοσ βλαβϊν θλεκτρικϊν πινάκων (alarm, πτϊςθ κερμικϊν, πτϊςθ διακοπτϊν, resetPLC, 
resetinverter)  και αποκατάςταςθ αυτϊν 

 Χορτοκοψίματα πραςίνου αφλειων χϊρων, κλαδζματα δζντρων, κακαριςμοί εςωτερικϊν κτιρίων 

 Συντιρθςθ χορτοκοπτικϊν μθχανθμάτων  
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 Αποκαταςτάςεισ βλαβϊν μθχανθμάτων, εξαρτθμάτων είτε μθχανικά (αποφράξεισ αντλιϊν, αναμικτιρων) είτε 
θλεκτρικά (ανφψωςθ κερμικοφ, αλλαγι αςφαλειϊν, resetPLC, resetinverter, μονϊςεισ καλωδίων παροχισ 
ρεφματοσ) 

 Ραραλαβι χθμικϊν υλικϊν  

 Επιδιορκϊςεισ ι αντικαταςτάςεισ υπόγεια τοποκετθμζνων καλωδίων για μεταφορά ςιματοσ ι παροχισ 
ρεφματοσ λόγω φκοράσ τουσ 

 Αποφράξεισ και κακαριςμοί φρεατίων και υπόγειων δεξαμενϊν από λίπθ και ςυμπαγι λάςπθ 

 Κακαριςμοί επί εβδομαδιαίασ βάςθσ επιφανειακϊν λαςπϊν, λαςτίχων ι ςωλινων μεταφοράσ των χθμικϊν 
υλικϊν ςτισ επιμζρουσ δεξαμενζσ για τθν ομαλι φυςικοχθμικι λειτουργία του ςυνόλου των Ε.Ε.Λ. 

 Κοπι των καλαμιϊν και κακαριςμόσ των κλινϊν ςτισ Ε.Ε.Λ με φυςικά ςυςτιματα . 
 

 
Άξζξν 25ν: Γξαθείν Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Τδάησλ & Λπκάησλ (Υεκείν-Δξγαζηήξην-

Απνιπκάλζεηο) 
Σν γξαθείν απηφ: 

 Ραρακολουκεί όλα τα ςτάδια λειτουργίασ του χθμείου και κάνει τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για τθν εφρυκμθ 
λειτουργία του. 

 Ο υπεφκυνοσ τμιματοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν τεχνικι κακοδιγθςθ του προςωπικοφ ςυντιρθςθσ τθσ 
εγκατάςταςθσ και τθν τελικι ευκφνθ για τισ εγκαταςτάςεισ του χθμείου. 

 Φροντίηει για τον εφοδιαςμό τθσ εγκατάςταςθσ με βοθκθτικζσ φλεσ, υλικά και όργανα απαραίτθτα για τον 
ζλεγχο και τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και του προςωπικοφ. 

 Τθρεί ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ αρμοδιότθτάσ του. 

 Φροντίηει να εφαρμόηεται ο κανονιςμόσ αςφαλείασ τθσ εγκατάςταςθσ και του προςωπικοφ όπωσ απαιτείται. 

 Είναι υπεφκυνο για τθν πυραςφάλεια τθσ εγκατάςταςθσ. 

 Είναι υπεφκυνο για τον χθμικό και υγειονομικό ζλεγχο νεροφ και τισ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ πόςιμου 
νεροφ κακϊσ επίςθσ και για τον ποιοτικό ζλεγχο αποβλιτων. 
 

πγρξφλσο ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη: 

 Ο ζλεγχοσ για τον τεχνθτό κακαριςμό του πόςιμου νεροφ ςε 24ωρθ βάςθ(όταν απαιτείται). 

 Ημεριςιοσ ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ του νεροφ ςτα διάφορα ςτάδια επεξεργαςίασ και ςτα ςθμεία ελζγχου που 
τίκεται το νερό ςτθ διάκεςθ του καταναλωτι. 

 Ημεριςιοσ ζλεγχοσ τθσ κανονικισ απολφμανςθσ από αντιπροςωπευτικά ςθμεία του δικτφου διανομισ για τθν 
αποτελεςματικότερθ προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. 

 Μζριμνα για τον περιοδικό ζλεγχο τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ ωσ προσ τισ παραμζτρουσ που 
προςδιορίηουν τθν καταλλθλότθτα αυτοφ από τισ πθγζσ υδρολθψίασ και από το δίκτυο. 

 Ημεριςια ανάλυςθ δειγμάτων από το δίκτυο διανομισ. 

 Υγειονομικι ζρευνα για τον εντοπιςμό εςτιϊν ρφπανςθσ – μόλυνςθσ ςε αυτό. 

 Ζλεγχοσ των μελετϊν εγκαταςτάςεων προεπεξεργαςίασ αποβλιτων των Βιομθχανικϊν μονάδων, ϊςτε να 
πλθροφνται οι ςχετικοί όροι και προχποκζςεισ. 

 Συνεχισ παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των Βιομθχανικϊν αποβλιτων και αςτικϊν λυμάτων που 
διοχετεφονται ςτισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ. 

 Δειγματολθψίεσ και αναλφςεισ των λυμάτων – αποβλιτων από τισ βιομθχανίεσ, το δίκτυο και τθν Ε.Ε.Λ. 

 Χθμικζσ αναλφςεισ. 

 Αξιοποίθςθ τθσ ιλφοσ και επαναχρθςιμοποίθςθ των υγρϊν αποβλιτων. 

 Πτι αφορά και τθν Ε.Ε.Λ. γίνεται ςε ςυνεργαςία και κατανομι εργαςίασ με το τμιμα αυτισ. 
 

 

Άξζξν 26ν: Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Ζ/Μ& Απηνκαηηζκψλ 
Ο πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο πξνΐζηαηαη φισλ ησλ γξαθείσλ ηνπ Σκήκαηνο απηήο θαη ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο 
ηνπο δίλνληαο ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο πξνο ηνπο ππεπζχλνπο ησλ γξαθείσλ θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ. 
Δίλαη ππεχζπλνο: 
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 Απζναντι ςτον Διευκυντι Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν για τισ πράξεισ ι και παραλείψεισ των οργάνων τθσ υπθρεςίασ 
του. 

 Για τθ λειτουργία των αντλιοςταςίων και για τθ ςυνεχι ροι του νεροφ ςτουσ αγωγοφσ και ελζγχει με τα 
αρμόδια τεχνικά υπθρεςιακά όργανα  τθ ςτάκμθ του νεροφ ςτισ δεξαμενζσ. 

 Για τθν παρακολοφκθςθ, ζλεγχο και καταγραφι τθσ ςτάκμθσ των γεωτριςεων με τθ βοικεια των αρμοδίων 
υπθρεςιακϊν τεχνικϊν οργάνων τθσ υπθρεςίασ και ενθμερϊνει αμελλθτί τον Διευκυντι των τεχνικϊν 
υπθρεςιϊν. 

 Για τον ςυντονιςμό, ζλεγχο και κατανομι ςτα διάφορα ςυνεργεία  εργαςίεσ, ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ 
ανάγκεσ, κατόπιν εντολισ του Διευκυντι τεχνικϊν υπθρεςιϊν, το εργατοτεχνικό προςωπικό που ζχει οριςκεί 
για τθν υπθρεςία του. 

 Για τθν ειςιγθςθ ςτον Διευκυντι Τ.Υ. τθσ ζγκριςθσ των μελετϊν. 

 Για τθν ειςιγθςθ αγοράσ νζων μθχανθμάτων. 

 Για τθν επίβλεψθ ζργων καταςκευισ Αντλιοςταςίων που εκτελοφνται είτε με αυτεπιςταςία είτε με 
εργολαβία.  

 Τον προϊςτάμενο τθσ υπθρεςίασ αναπλθρϊνει ζνασ από τουσ υπεφκυνουσ των γραφείων του τμιματοσ, 
εφόςον διακζτει τα κατάλλθλα προςόντα, κατόπιν ειςιγθςθσ του Γεν. Διευκυντι ςε ςυνεργαςία με τον 
Διευκυντι Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ. 
 

 
Άξζξν 27ν: Γξαθείν Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο Ζ/Μ Δμνπιηζκνχ – Απηνκαηηζκψλ – 

SCADA - Γηθηχσλ 
 Μεριμνά για τθν εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ, επιςκευι και λειτουργία των θλεκτρομθχανολογικϊν 

εγκαταςτάςεων τθσ επιχείρθςθσ. 

 Μεριμνά για τθν δυνατότθτα τθσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ των αντλιοςταςίων όλο το 24ωρο και όλεσ τισ μζρεσ 
του χρόνου. 

 Επιβλζπει τθν λειτουργία και μεριμνά για τθν ςυντιρθςθ των ςυγκροτθμάτων άντλθςθσ. 

 Συντάςςει το πρόγραμμα εργαςίασ (βάρδια) όλων των αντλιοςταςίων. 

 Μεριμνά για βλάβεσ που παρουςιάηονται ςτα ςυγκροτιματα που αποκακίςτανται από το ςυνεργείο 
μθχανολογικϊν ι θλεκτρολογικϊν επιςκευϊν ανάλογα με το είδοσ τθσ βλάβθσ. 

 Μεριμνά για τθν ςυντιρθςθ και επιςκευι βλαβϊν μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων. 

 Μεριμνά για τθν εγκατάςταςθ νζων μθχανολογικϊν ςυγκροτθμάτων. 

 Μεριμνά για τισ ςιδθρζσ και ξυλουργικζσ εργαςίεσ. 

 Μεριμνά για τθν ςυντιρθςθ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων. 

 Μεριμνά για τθν εκτζλεςθ νζων θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων. 

 Μεριμνά για άμεςθ επζμβαςθ και επιςκευι βλαβϊν ι αντικατάςταςθ ανταλλακτικϊν. 

 Μεριμνά για τθν θμεριςια παρακολοφκθςθ του Η/Μ εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ, των θλεκτρικϊν πινάκων 
των αντλιοςταςίων κ των γεωτριςεων. 

 Μεριμνά για τθν καταςκευι θλεκτρικϊν πινάκων με όλο το θλεκτρολογικό υλικό και τθν αντικατάςταςθ των 
παλαιϊν  

 Μεριμνά για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων,  τα αντλιοςτάςια νεροφ 
κ λυμάτων 

 Μεριμνά για τον ζλεγχο τθσ ορκισ λειτουργίασ των υποβρυχίων αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων γεωτριςεων 

 Μεριμνά για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων αυτόματου ελζγχου ςτα αντλιοςτάςια 
 

 

Άξζξν 28ν : Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Ύδξεπζεο& Απνρέηεπζεο 
Ο πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Ύδξεπζεο& Απνρέηεπζεο πξνΐζηαηαη φισλ ησλ γξαθείσλ ηνπ Σκήκαηνο απηήο 
θαη ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπο δίλνληαο ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο πξνο ηνπο ππεχζπλνπο ησλ γξαθείσλ θαη ην 
ινηπφ πξνζσπηθφ. 
Δίλαη ππεχζπλνο: 

 Απζναντι του Διευκυντι Τ.Υ. για τισ πράξεισ ι και παραλείψεισ των οργάνων τθσ υπθρεςίασ του. 

 Για τθν εφαρμογι μζτρων υγειονομικισ προςταςίασ του κοινοφ από το δίκτυο Φδρευςθσ & Αποχζτευςθσ 
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 Για τθν επάρκεια του δικτφου φδρευςθσ& αποχζτευςθσ και τθ λιψθ προςθκόντων μζτρων για τον ζλεγχο 
παρανόμων ςυνδζςεων. 

 Για τον ςυντονιςμό, ζλεγχο και κατανομι ςτα διάφορα ςυνεργεία ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ 
κατόπιν εντολισ του Διευκυντι Τ.Υ. το εργατοτεχνικό προςωπικό  που ζχει οριςκεί για τθν υπθρεςία. 

 Για τθν ειςιγθςθ ςτον Διευκυντι Τ.Υ. τθσ ζγκριςθσ των μελετϊν. 

 Για τθν ειςιγθςθ αγοράσ νζων μθχανθμάτων. 

 Για τθν επίβλεψθ ζργων Φδρευςθσ& Αποχζτευςθσ που εκτελοφνται είτε με αυτεπιςταςία είτε με εργολαβία.  

 Τον προϊςτάμενο τθσ υπθρεςίασ Φδρευςθσ& Αποχζτευςθσ αναπλθρϊνει ζνασ από τουσ υπεφκυνουσ των 
γραφείων τθσ υπθρεςίασ αυτισ, εφόςον διακζτει τα κατάλλθλα προςόντα κατόπιν ειςιγθςθσ του Γεν. 
Διευκυντι ςε ςυνεργαςία με τον Διευκυντι Τεχνικϊν υπθρεςιϊν και μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ. 
 

 
Άξζξν 29ν: Γξαθείν Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο Γηθηχσλ Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο 

Δίλαη ππεχζπλν γηα ηελ ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, επηζθεπή, έιεγρν θαη επέθηαζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη 
απνρέηεπζεο. 
ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη: 

 Η μζριμνα για τθν διανομι του νεροφ επί 24ϊρου βάςθσ και τθν εφαρμογι των προγραμμάτων διανομισ ςε 
περιπτϊςεισ ζκτακτθσ λειψυδρίασ, ι ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων ι προγραμματιςμζνων για διάφορουσ λόγουσ 
διακοπϊν τθσ υδροδότθςθσ. Ενθμζρωςθ του Γραφείου Δθμοςίων Σχζςεων για τισ ανακοινϊςεισ ςτον Τφπο 
των παραπάνω περιπτϊςεων. 

 Η μζριμνα για τθν ςυντιρθςθ, επζκταςθ και επιςκευι του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, 
για τθν εξαςφάλιςθ και βελτίωςθ τθσ φδρευςθσ ςτισ διάφορεσ περιοχζσ τθσ πόλθσ. 

 Η μζριμνα για τθν δθμοπράτθςθ και εγκατάςταςθ των αγωγϊν εςωτερικοφ δικτφου διανομισ, βάςει μελετϊν 
που ςυντάςςονται από τθν Τεχνικι Υπθρεςία, ςτθν οποία χορθγοφν ζγκαιρα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν 
ςφνταξθ αυτϊν. 

 Η μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ των ςυνεργείων του δικτφου φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και επιφυλακισ, 
μζςω των υπευκφνων εργοδθγϊν, για τα ςυμβαίνοντα ςτο δίκτυο, ςχετικά με τθν διακοπι τθσ υδρολθψίασ 
ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι ςυντάςςεται ενθμερωτικό 
πλθροφοριακό δελτίο το οποίο εφόςον κρίνεται ςκόπιμο δθμοςιεφεται ςτον θμεριςιο τφπο ι μεταδίδεται 
από τα λοιπά μζςα ενθμζρωςθσ του κοινοφ (ραδιόφωνο, τθλεόραςθ, μεγαφωνικι αναγγελία κ.λ.π.). 

 Η μζριμνα για τθν τιρθςθ των κανόνων αςφαλείασ για το κοινό, ςε ςθμεία τεχνικϊν ζργων που δεν ζχουν 
αποπερατωκεί οι εργαςίεσ από τα ςυνεργεία. 

 Ο ζλεγχοσ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του δικτφου  ο οποίοσ διαςφαλίηεται με προγραμματιςμζνουσ 
κακαριςμοφσ, αυτοματιςμό και αποκατάςταςθ βλαβϊν. 

 Η επιςκευι υφιςτάμενων αγωγϊν και φρεατίων και καταςκευι μικροζργων. 

 Οι ςυνδζςεισ όλων των κατθγοριϊν ακινιτων. 

 Η μζριμνα για παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων. 

 Η Ραρακολοφκθςθ του  δικτφου και επιςιμανςθ βλαβϊν. 

 Ανεφρεςθ και επιςκευι εμφανϊν ι αφανϊν διαρροϊν ςτο δίκτυο. 

 Διαδικαςία αποηθμιϊςεωσ ςε περίπτωςθ προκλιςεων ηθμιϊν ςε κινθτζσ και ακίνθτεσ περιουςίεσ τρίτων. 

 Υδροδότθςθ βιοτεχνιϊν, βιομθχανιϊν και οικιςμϊν εντόσ περιοχισ ευκφνθσ. 

 Μετατοπίςεισ αγωγϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 

 Λακροχδρολθψίεσ. 

 Σφνταξθ μελζτθσ και επίβλεψθ εργολαβίασ μικρϊν ζργων. 

 Ενθμζρωςθ ςχεδίων με τισ επεκτάςεισ και τροποποιιςεισ του δικτφου. 

 Ραρεμβάςεισ εκτόσ περιοχισ ευκφνθσ εντολι Γενικό Διευκυντι. 

 Κατάρτιςθ ςτατιςτικϊν πινάκων δραςτθριότθτασ με μθνιαία δελτία εργαςιϊν. 

 Συνδζςεισ με το δίκτυο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 

 Αντικαταςτάςεισ, επαναςυνδζςεισ, διακλαδϊςεισ και μετατοπίςεισ αγωγϊν παροχϊν φδρευςθσ. 

 Ραρακολοφκθςθ καλισ λειτουργία αυτϊν με τακτικοφσ περιοδικοφ ελζγχουσ. 

 Ενθμζρωςθ βιβλίου μθτρϊου ςχετικοφ με τισ ςυνδζςεισ των δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. 
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 Μεριμνά για τθν ομαλι λειτουργία των εξωτερικϊν υδραγωγείων, δεξαμενϊν, υδρολθψιϊν και για τθν 
επζκταςι τουσ, χωρίσ να αναμειγνφεται ςτθ λειτουργία τουσ από μθχανολογικισ ι θλεκτρολογικισ άποψθσ. 

 Μεριμνά για τθ φφλαξθ των παραπάνω εγκαταςτάςεων. 

 Για τον ςυνεχι κακαριςμό του Εςωτερικοφ Δικτφου Φδρευςθσ προσ επίτευξθ καλφτερων ςυνκθκϊν 
υδροδότθςθσ από άποψθ υγιεινισ, όπωσ αυτόσ επιτυγχάνεται με τον τακτικό και απόλυτα περιοδικό τρόπο 
ανοίγματοσ των βανϊν κακαριςμοφ που υπάρχουν ςτα τζρματα του Δικτφου. 

 Για τθν υπόδειξθ ςθμείων φπαρξθσ μθ εμφανϊν βανϊν διακοπισ, θ ανεφρεςθ των οποίων κα οδθγιςει ςτον 
καλφτερο ζλεγχο τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του δικτφου. 

 Συντιρθςθ και επιςκευι των βλαβϊν των φρεατίων εκτροπισ με κυροφράγματα και κάκε ειδικοφ φρεατίου 
αςχζτωσ τθσ λειτουργίασ του ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

 Συντιρθςθ και επιςκευι των αντλιοςταςίων του Κ.Α.Α. ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ομαλι λειτουργία τουσ 
όλο το 24ωρο ςε ςυνεργαςία με το Η/Μ τμιμα. 

 Συντιρθςθ και παρακολοφκθςθ φραγμάτων ανάςχεςθσ πλθμμφρων (αρμοδιότθτασ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ) 
 

 

Άξζξν 30ν: Πξντζηάκελνο Φεθηνπνίεζεο, Α.Π.Δ., ηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο 
& Δξεπλψλ 

Ο Πξντζηάκελνο Φεθηνπνίεζεο, Α.Π.Δ., ηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο & Δξεπλψλ είλαη ππεχζπλνο γηα : 

 Τθν ψθφιοποίθςθ όλων των εγγράφων όλων των υπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ 

 Θζματα των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ που άπτονται των δραςτθριοτιτων τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ. 

 Στατιςτικζσ αναλφςεισ δεδομζνων όλων των υπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ για εξαγωγι ςυμπεραςμάτων προσ 
υποβοικθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ 

 Θζματα άρδευςθσ εφ' όςον αυτι παραχωρθκεί ςτθν Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ 

 Εκπόνθςθ ερευνϊν για τα ηθτιματα του παρόντοσ άρκρου 
 
 

Άξζξν 31ν: Γξαθείν Φεθηνπνίεζεο, Α.Π.Δ., ηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο & 
Δξεπλψλ 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ γξαθείνπ είλαη: 

 Η ψθφιοποίθςθ όλων των εγγράφων όλων των υπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ 

 Θζματα των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ που άπτονται των δραςτθριοτιτων τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ. 

 Στατιςτικζσ αναλφςεισ δεδομζνων όλων των υπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ για εξαγωγι ςυμπεραςμάτων προσ 
υποβοικθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ 

 Θζματα άρδευςθσ εφ' όςον αυτι παραχωρθκεί ςτθν Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ 

 Εκπόνθςθ ερευνϊν για τα ηθτιματα του παρόντοσ άρκρου 
 

Άξζξν32ν: Δμσηεξηθνί χκβνπινη 
Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί, φηαλ  ην απαζρνινχκελν  ζ' απηή επηζηεκνληθφ θαη άιιν πξνζσπηθφ δελ 
έρεη ηηο εηδηθέο γλψζεηο, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο, ηηο 
ππεξεζίεο θαη άιισλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ κε εηδηθέο γλψζεηο, φπσο νηθνλνκνιφγσλ, ηερληθψλ, ρεκηθψλ 
θιπ. 
Σα ηεο ακνηβήο ηνπο ζα θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
Ζ ακνηβή ησλ παξαπάλσ εηδηθψλ ζπκβνχισλ ζα γίλεηαη πάληα κε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ. 
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ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ :  
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ :ΥΔΔΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Άξζξν 33ν: Γηαθξίζεηο Πξνζσπηθνχ 
Σν πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο δηαθξίλεηαη ζε ηαθηηθφ θαη έθηαθην. 
 

 Τακτικό είναι το προςωπικό που καλφπτει πάγιεσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, κατζχει τισ οργανικζσ κζςεισ που 
προβλζπονται από τον παρόντα οργανιςμό και θ υπθρεςιακι και εργαςιακι του ςχζςθ και κατάςταςθ 
ρυκμίηονται από τον Ο.Ε.Υ. 

 Ζκτακτο είναι το προςωπικό που προςλαμβάνεται με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, για τθν κάλυψθ 
και αντιμετϊπιςθ των πρόςκαιρων και ζκτακτων αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ. 
 

Ζ εξγαζηαθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην πξνζσπηθφ κε ηελ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, είλαη ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 
ανξίζηνπ ρξφλνπ γηα ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ην έθηαθην. 

 

Άξζξν 34ν: Μεηξψν Πξνζσπηθνχ 
Γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ηεξείηαη κεηξψν, πνπ πεξηέρεη γηα θάζε εξγαδφκελν ηα παξαθάησ 
ζηνηρεία: 
 

 Πνομα, επϊνυμο, πατρϊνυμο, χρονολογία και τόπο γζννθςθσ, θμερομθνία γάμου, όνομα ςυηφγου, ονόματα 
και χρονολογία γζννθςθσ των παιδιϊν. 

 Τον αρικμό τθσ απόφαςθσ πρόςλθψισ του, τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα του, τον κλάδο και τθν 
ειδικότθτά του, τισ κζςεισ ςτισ οποίεσ τοποκετικθκε από τθν πρόςλθψι του, τον αρικμό των αποφάςεων για 
μιςκολογικι εξζλιξθ και λιψθ επιδομάτων. 

 Τισ πεικαρχικζσ ποινζσ και τιμθτικζσ διακρίςεισ του, κακϊσ και κάκε είδουσ άδειεσ απουςίασ. 
 
Σν αλσηέξσ κεηξψν ηεξείηαη θαη ελεκεξψλεηαη κε επζχλε ηνπ Γξαθείνπ Πξνζσπηθνχ. 
 

Άξζξν 35νΤπνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα πξνζσπηθνχ 
Σν πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο έρεη ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ: 

 Να γνωρίηει και να τθρεί τισ διατάξεισ του παρόντοσ οργανιςμοφ, όπωσ και κάκε άλλου Κανονιςμοφ τθσ 
Επιχείρθςθσ. 

 Να εκτελεί το υπθρεςιακό του κακικον με επιμζλεια και ευςυνειδθςία. 

 Να διαςφαλίηει τα μθχανιματα, εργαλεία, ζπιπλα, ςκεφθ, βιβλία και άλλα υπθρεςιακά ζγγραφα και ςτοιχεία, 
όπωσ και κάκε άλλο περιουςιακό ςτοιχείο τθσ Επιχείρθςθσ που χρθςιμοποιεί για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ 
του. 

 Να φροντίηει για τθν καλι ςυντιρθςθ των προαναφερόμενων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Επιχείρθςθσ και 
να προβαίνει ςτισ κατάλλθλεσ υπθρεςιακζσ ενζργειεσ για τθν καλι ςυντιρθςθ, βελτίωςθ ι αντικατάςταςι 
τουσ. 

 Να προςζρχεται ζγκαιρα ςτθν Υπθρεςία του και να αποχωρεί από αυτι μετά τθ ςυμπλιρωςθ του ωραρίου 
εργαςίασ, όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τουσ αρμοδίουσ τθσ Επιχείρθςθσ. 

 Να ενθμερϊνει αμζςωσ τον προϊςτάμενό του ι το γραφείο προςωπικοφ τθσ Επιχείρθςθσ ςε περίπτωςθ 
απουςίασ λόγω αςκενείασ ι άλλθσ ανϊτερθσ βίασ. 

 Να αναφζρει γραπτά και ζγκαιρα ςτο γραφείο προςωπικοφ τθσ Επιχείρθςθσ κάκε μεταβολι τθσ ατομικισ ι 
οικογενειακισ του κατάςταςθσ. 

 Να αναφζρει ιεραρχικά ςτθν υπθρεςία του κακετί που από τθ φφςθ τθσ δουλειάσ του  διαπιςτϊνει ότι 
μπορεί να προκαλζςει υλικι ι θκικι ηθμιά ςτθν Επιχείρθςθ ι να προςφζρει όφελοσ ς’ αυτιν. 

 Να εκτελεί πρόκυμα τισ οδθγίεσ των προϊςταμζνων του και να ςυμπεριφζρεται ςε όλο ανεξαίρετα το 
προςωπικό με ευγζνεια και τον επιβαλλόμενο κατά περίπτωςθ ςεβαςμό. 

 Να εκτελεί υποχρεωτικά κάκε εντολι των προϊςταμζνων του. Μετά  τθν εκτζλεςθ τθσ εντολισ και εφόςον 
κατά τθν κρίςθ του αυτι ιταν πζραν από τισ υπθρεςιακζσ του υποχρεϊςεισ, μπορεί να υποβάλλει τισ 
αντιρριςεισ του με γραπτι αναφορά ςτα αρμόδια πεικαρχικά όργανα, τα οποία εξετάηουν τθν αναφορά και 
αν κρικεί βάςιμθ κινείται θ πεικαρχικι διαδικαςία. 
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Ζ εληνιή ηνπ πξντζηακέλνπ δελ εθηειείηαη, φηαλ: 

 Ο εργαηόμενοσ κεωρεί ότι θ εκτζλεςθ τθσ κζτει ςε ςοβαροφσ κινδφνουσ τθν υγεία του. Στθν περίπτωςθ αυτι 
ο Διευκυντισ τθσ Υπθρεςίασ ςτθν οποία ανικει ο εργαηόμενοσ, εξετάηει αμζςωσ και επιτόπια το επικίνδυνο ι 
μθ τθσ εντολισ, λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα και ενθμερϊνει γραπτά το Διοικθτικό Συμβοφλιο για τθ  λιψθ 
ςχετικϊν αποφάςεων. 

 Ο εργαηόμενοσ ζχει τθ γνϊμθ ότι θ εντολι που του δόκθκε είναι αντίκετθ με τον Ο.Ε.Υ. και το ςυμφζρον τθσ 
Επιχείρθςθσ. Τότε οφείλει αμζςωσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ που οδθγεί ςε ματαίωςθ τθσ εντολισ και ηθμία τθσ 
Επιχείρθςθσ, να κάνει γνωςτζσ τισ επιφυλάξεισ του ςτο Διευκυντι. Αν ο Γενικόσ Διευκυντισ ςυμφωνιςει με 
τθν εντολι του Διευκυντι Υπθρεςίασ, ο εργαηόμενοσ υποχρεοφται να τθν εκτελζςει και μπορεί να υποβάλει 
γραπτι αναφορά ςτο αρμόδιο Ρεικαρχικό όργανο. 

 Το προςωπικό ζχει υποχρζωςθ, τθρϊντασ τθν ιεραρχία, να αναφζρεται και να υποβάλλει κάκε αίτθςθ, 
ςφςταςθ ι παράπονο για οποιοδιποτε κζμα. 

 Επιτρζπεται θ παράκαμψθ τθσ ιεραρχίασ μόνο ςε κατεπείγουςεσ περιςτάςεισ και με τθν υποχρζωςθ τθσ 
ενθμζρωςθσ κατά τθ ςειρά τθσ ιεραρχίασ, του αρμοδίου Ρροϊςταμζνου. 

 Ακόμα επιτρζπεται παράκαμψθ τθσ ιεραρχίασ, όταν ο εργαηόμενοσ μετά τθν πάροδο ενόσ μθνόσ από τθν 
υποβολι τθσ αίτθςθσ, αναφοράσ κ.λ.π., δεν ζλαβε απάντθςθ από τον προϊςτάμενο, ςτον οποίο απευκφνκθκε. 

 Κάκε άλλθ υπζρβαςθ τθσ ιεραρχίασ μπορεί να αποτελζςει πεικαρχικό παράπτωμα. 

 Κάκε προϊςτάμενοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ πεικαρχίασ και τθν ακριβι εκτζλεςθ των 
υπθρεςιακϊν εντολϊν από τουσ υφιςτάμενουσ του, παρζχοντασ κάκε οδθγία και διευκόλυνςθ για τθν 
αρτιότερθ εκτζλεςθ του υπθρεςιακοφ ζργου και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ γενικότερα. 

 Κάκε προϊςτάμενοσ ζχει υποχρζωςθ να φροντίηει, ζτςι ϊςτε το προςωπικό  να γνωρίηει τισ ευκφνεσ και τισ 
υποχρεϊςεισ του, το περιεχόμενο των εγκυκλίων, υπθρεςιακϊν οδθγιϊν, διαταγϊν και ανακοινϊςεων, που 
ζχουν ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ του υπθρεςιακοφ κακικοντοσ και τθ γενικότερθ ςυμπεριφορά του 
προςωπικοφ. 
 

Άξζξν 36ν: Κάιπςε Οξγαληθψλ Θέζεσλ 
Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο ππεξεζίαο  
Γηα ηελ πιήξσζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ απαηηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ παξφληα νξγαληζκφ γεληθά 
πξνζφληα δηνξηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
Ο πξνζιακβαλφκελνο πξηλ θαιχςεη ηε ζρεηηθή νξγαληθή ζέζε, δηαλχεη εηήζηα δνθηκαζηηθή ππεξεζία. ην 
δνθηκαζηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζεσξείηαη δφθηκνο θαη ε εξγαζηαθή ηνπ ζρέζε δηέπεηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Τ. 
Ο αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ κπνξεί λα απμνκεησζεί αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο. Γηα ηελ 
απμνκείσζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Δ.Τ., κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο. 
ε πεξίπησζε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ην πιενλάδνλ πξνζσπηθφ δελ απνιχεηαη, αιιά 
παξακέλεη σο ππεξάξηζκν θαη ηνπνζεηείηαη αλάινγα κε ηα πξνζφληα θαη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ. 
 

Άξζξν 37ν : Κάιπςε ζέζεσλ Πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ 
Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο πξνζιακβάλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο. 
Οη Γηεπζπληέο  ησλ Τπεξεζηψλ (Σερληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ) επηιέγνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή. 
Οη Πξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ αληίζηνηρνπ δηεπζπληή 
ηεο ππεξεζίαο  θαη ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή.  
Οη ππεχζπλνη ησλ γξαθείσλ επηιέγνληαη κε απφθαζε ηνπ αληίζηνηρνπ Γηεπζπληή ηεο ππεξεζίαο κεηά απφ 
εηζήγεζε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ. 
 

Άξζξν 38ν : Μεηάηαμε πξνζσπηθνχ πνπ θαηέρεη νξγαληθέο ζέζεηο 
Μεηαβνιή ηνπ θιάδνπ ή ηεο θαηεγνξίαο ή ηεο εηδηθφηεηαο πνπ αλήθεη ν κηζζσηφο (κεηάηαμε) γίλεηαη απφ ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, εθφζνλ ππάξρεη θελή ζέζε θαη 
ν κεηαηαζζφκελνο έρεη ηα πξνζφληα γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο ζηελ νπνία κεηαηάζζεηαη. 
Γηα ηε κεηάηαμε ζα πξέπεη λα εθθξάζνπλ γξαπηψο ηηο απφςεηο ηνπο ν Γελ. Γηεπζπληήο ηεο Δπηρείξεζεο, ν 
Γηεπζπληήο Τπεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ν εξγαδφκελνο θαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο πξνέιεπζεο αιιά 
θαη πξννξηζκνχ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

 

Άξζξν39ν: Μεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ 
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Ζ νξηζηηθή κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηε κηα Τπεξεζία ζηελ άιιε δελ επηηξέπεηαη, εθηφο αλ ηελ 
επηβάιινπλ εηδηθέο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ κεηαθίλεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Δπηηξέπεηαη ε πξνζσξηλή κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ (κέρξη δηάζηεκα 3 κελψλ) απφ Τπεξεζία ζε Τπεξεζία 
ή απφ ηκήκα ζε ηκήκα γηα εμππεξέηεζε πξφζθαηξσλ έθηαθησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ πξνζσξηλή 
κεηαθίλεζε γίλεηαη, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Τπεξεζηψλ, κε απφθαζε ηνπ Γεληθφ Γηεπζπληή 
ζηελ νπνία νξίδεηαη ε αλάγθε πνπ ηελ επέβαιε θαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηε λέα Τπεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηκήκα ζε ηκήκα ή απφ γξαθείν ζε γξαθείν ηεο ίδηαο 
Τπεξεζίαο κε ζθνπφ αθελφο ηε ζθαηξηθή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα δεηήκαηα ηεο Τπεξεζίαο ηνπ θαη 
αθεηέξνπ ηελ θάιπςε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ. 

Ζ κεηαθίλεζε απφ ηκήκα ζε ηκήκα γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθφ Γηεπζπληή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή 
ηεο Τπεξεζίαο, ελψ απφ γξαθείν ζε γξαθείν γίλεηαη πάληνηε θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξντζηακέλνπ. 

 

Άξζξν 40ν: ρέζεηο Τπεξεζηψλ 
Οη ππεξεζίεο ηεο Δπηρείξεζεο, ηα ηκήκαηα θαη ηα γξαθεία ηνπο ζπλεξγάδνληαη θαη αιιεινεμππεξεηνχληαη γηα 
ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄ : ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
 

Άξζξν 41νΠξφζιεςε Σαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

Ζ πξφζιεςε ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γίλεηαη εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο θαη πάγηεο αλάγθεο 
ηεο επηρείξεζεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ βεβαηψλνληαη  κε γξαπηέο εηζεγήζεηο ηνπ αξκφδηνπ 
Γηεπζπληή ή  Πξντζηακέλνπ. Κάζε πξνζιακβαλφκελνο πξέπεη λα έρεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Ο.Δ.Τ. 
πξνζφληα  ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

Ζ πξφζιεςε ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γίλεηαη απφ ην Γ.. κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη θαηφπηλ πξνθήξπμεο ηεο ζέζεο. 

Κάζε πξφζιεςε είλαη δνθηκαζηηθή. Ο ρξφλνο ηεο δνθηκήο είλαη έλα έηνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο, ζηε δηάξθεηα 
ηνπ νπνίνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε απφιπζε, αλ ν εξγαδφκελνο 
δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληα ηεο εηδηθφηεηαο γηα ηελ νπνία πξνζιήθζεθε.  Σν αξγφηεξν κέζα ζε 
έλα κήλα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ έηνπο ηεο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  πξέπεη λα 
απνθαζίζεη γηα ηελ έληαμε ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ή ηελ απφιπζε ηνπ . Αλ δελ απνθαλζεί, κεηά ηελ παξέιεπζε 
ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε πξφζιεςε γίλεηαη απηνδίθαηα νξηζηηθή. 
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Άξζξν 42ν : Πξφζιεςε Έθηαθηνπ Πξνζσπηθνχ 
Ζ πξφζιεςε ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή απφ ην Γ.. κε βάζε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
Ζ εηζήγεζε ηνπ Γελ. Γηεπζπληή πξέπεη λα αηηηνινγεί ηελ αλάγθε πνπ επηβάιιεη ηελ πξφζιεςε ηνπ έθηαθηνπ 
πξνζσπηθνχ. 
 

Άξζξν 43ν : Γεληθά Πξνζφληα Πξφζιεςεο 
Κάζε πξφζσπν πνπ πξνζιακβάλεηαη ζε νξγαληθή ζέζε πξέπεη: 
 

 Να ζχει Ελλθνικι ικαγζνεια ι να είναι πολίτθσ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να ζχει θλικία 
όπωσ αυτι προςδιορίηεται, εκάςτοτε από τισ  ιςχφουςεσ διατάξεισ του Δθμοςιοχπαλλθλικοφ κϊδικα. Για τον 
Γενικό Διευκυντι και το ειδικό επιςτθμονικό προςωπικό δεν τίκεται όριο θλικίασ. 

 Να κρικεί ικανό για τθν εργαςία που πρόκειται  να προςφζρει φςτερα από εξζταςθ υγειονομικισ υπθρεςίασ. 

 Να ζχει τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα τθσ ειδικότθτασ για τθν οποία προςλαμβάνεται, όπωσ αυτά 
προκφπτουν από το άρκρο 7 του παρόντοσ οργανιςμοφ. 

 Να μθν ζχει παραπεμφκεί και δικαςτεί ι να μθν ζχει καταδικαςτεί για κλοπι, λθςτεία, απάτθ, υπεξαίρεςθ, 
εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία, δωροδοκία, καταπίεςθ, παράβαςθ κακικοντοσ, ι άλλο παρεμφερζσ 
αδίκθμα. 
 
Γηα ηελ απφδεμε ηεο ζπλδξνκήο ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ ην πξνζιακβαλφκελν πξφζσπν πξέπεη λα 
ππνβάιεη ηα ππφ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 
 

 

Άξζξν44ν : Κσιχκαηα Γηνξηζκνχ 

Ζ έιιεηςε θάπνηνπ απφ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα πξφζιεςεο απνηειεί θψιπκα γηα ηελ πξφζιεςε ηαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ. 

Κψιπκα πξφζιεςεο απνηειεί θαη ε πξνεγνχκελε απφιπζε γηα πεηζαξρηθνχο ιφγνπο, απφ ηε ζέζε ππαιιήινπ 
ηνπ δεκνζίνπ, ΟΣΑ ή Ν.Π.Γ.Γ. 

Ζ ηπρφλ παξαγξαθή αδηθήκαηνο απφ εθείλα πνπ ε παξαπνκπή ή θαηαδίθε απνηειεί θψιπκα πξφζιεςεο δελ 
αίξεη ην θψιπκα. Αληίζεηα, αίξεηαη ην θψιπκα ζε πεξίπησζε απνλνκήο ράξηηνο. 

 

Άξζξν 45ν : Πξφζιεςε θαηά παξάβαζε ηνπ Ο.Δ.Τ. 
Πξφζιεςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε παξάβαζε ηνπ Ο.Δ.Τ.,  αλαθαιείηαη κέζα ζε δηάζηεκα ην πνιχ  ελφο 
έηνπο. Αλ ην πξφζσπν  πνπ πξνζιήθζεθε ζπληέιεζε ζηελ αληηθαλνληθή πξφζιεςή ηνπ, ηφηε ε πξφζιεςε 
αλαθαιείηαη  θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ έηνπο. Ζ αλάθιεζε έρεη ηελ έλλνηα φηη ε εξγαζηαθή ζχκβαζε είλαη 
άθπξε απφ ηελ αξρή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ : ΑΠΟΓΟΥΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
Άξζξν 46ν : Μηζζνινγηθή Καηάηαμε θαη εμέιημε Πξνζσπηθνχ 

Ζ κηζζνινγηθή θαηάηαμε θαη εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Ν. 4354/2015 
(ΦΔΚ 176 Σεχρνο Α' 16-12-2015 “Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνπκέλσλ δαλείσλ, κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη 
άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ 
κεηαξξπζκίζεσλ”. 

Όζν βξίζθεηαη ζε ηζρχ  Κιαδηθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. ηεο ρψξαο απηή 
ηζρχεη σο πξνο ηηο γεληθφηεξεο δηαηάμεηο, δειαδή απηέο πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα εθηφο ηεο κηζζνινγηθήο 
θαηάηαμεο θαη εμέιημεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Δάλ ζην κέιινλ κε λφκν ηνπ θξάηνπο επηηξαπεί ε εθαξκνγή  Κιαδηθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. ηεο ρψξαο φζνλ αλαθνξά ζηελ κηζζνινγηθή θαηάηαμε θαη εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο απηή ζα εθαξκνζηεί σο ζα έρεη. 

 
 
 

Άξζξν 47ν : Κιάδνη ησλ ζέζεσλ ηνπ Πξνζσπηθνχ 
Οη ζέζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θιάδνπο: 
 

 Υποχρεωτικι Εκπαίδευςθ (ΥΕ): Ωσ τυπικό προςόν διοριςμοφ ορίηεται απολυτιριο υποχρεωτικισ 
εκπαίδευςθσ ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ Κατϊτερθσ Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ. 580/1970. 

 Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ (ΔΕ): Ωσ τυπικό προςόν διοριςμοφ ορίηεται Δίπλωμα επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ ΙΕΚ ι πτυχίου Α’ ι Β κφκλου ςπουδϊν τεχνικοφ / επαγγελματικοφ εκπαιδευτθρίου ι 
απολυτθρίου τίτλου ςπουδϊν: Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ λυκείου ι Τεχνικισ 
Επαγγελματικισ Σχολισ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι Σχολισ μακθτείασ ΟΑΕΔ του Ν1346/83 ι άλλου 
ιςότιμου τίτλου ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ.  

 Τεχνολογικι Εκπαίδευςθ (ΤΕ): Ωσ τυπικό προςόν διοριςμοφ ορίηεται το πτυχίο ι δίπλωμα του ΤΕΙ ι 
ιςότιμων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. 

 Ρανεπιςτθμιακι Εκπαίδευςθ (ΡΕ): Ωσ τυπικό προςόν διοριςμοφ ορίηεται το πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ 
ι ςχολισ ΑΕΙ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄ΑΓΔΗΔ ΑΠΟΤΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
 

Άξζξν 48ν : Δίδε αδεηψλ 
Οη άδεηεο απνπζίαο δηαθξίλνληαη ζε: 
1. Καλνληθέο 
2. Γηα ιφγνπο πγείαο 
3. Κχεζεο – Λνρείαο  
4. Μεηξφηεηαο 
5. Υσξίο απνδνρέο 
6. Δηδηθέο 
7. Γνληθέο 
8. Οιηγφσξεο απνπζίαο 

 

Άξζξν49ν : Καλνληθέο Άδεηεο 
Οη θαλνληθέο άδεηεο ρνξεγνχληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία 
θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαλνληθή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία 
ηεο επηρείξεζεο.. 
 

Άξζξν 50ν : Άδεηεο γηα ιφγνπο πγείαο 
ε θάζε εξγαδφκελν ρνξεγείηαη άδεηα απνπζίαο γηα ιφγνπο πγείαο εθφζνλ πξνθχπηεη απφ γξαπηή γλσκάηεπζε 
ηνπ αξκφδηνπ ηαηξνχ ή επηηξνπήο ηνπ ΗΚΑ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 51ν : Άδεηα Κχεζεο – Λνρείαο 
ε θάζε εξγαδνκέλε ρνξεγείηαη άδεηα θχεζεο – ινρείαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 
 

Άξζξν 52ν : Άδεηα Μεηξφηεηαο 
ηηο εξγαδφκελεο κεηέξεο κεηά ηελ απφθηεζε ηέθλνπ, ρνξεγείηαη κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ 
εθάζηνηε ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία 
 

Άξζξν 53ν : Άδεηεο ρσξίο απνδνρέο 
Κάζε εξγαδφκελνο έρεη ην δηθαίσκα, κεηά ηελ εμάληιεζε ηεο εηήζηαο θαλνληθήο ηνπ άδεηαο λα ιάβεη άδεηα 
απνπζίαο ρσξίο απνδνρέο γηα πξαγκαηηθά ζνβαξνχο ιφγνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ θάζε θνξά 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
 

Άξζξν 54ν : Δηδηθέο άδεηεο 
ηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα ηνπ Νφκηκνπ σκαηείνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ρνξεγείηαη ζπλδηθαιηζηηθή άδεηα, φπσο απηή 

νξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία. 

ηνπο εξγαδφκελνπο ρνξεγείηαη θάζε εηδηθή άδεηα, φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 
εξγαηηθή λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 55ν : Γνληθή Άδεηα 
ε θάζε εξγαδφκελν ρνξεγείηαη γνληθή άδεηα φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εξγαηηθή 
λνκνζεζία. 
 
 

 
Άξζξν 56ν : Άδεηεο νιηγφσξεο απνπζίαο 

ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ή νη Γηεπζπληέο Τπεξεζηψλ δχλαληαη λα ρνξεγνχλ νιηγφσξε 
άδεηα απνπζίαο ζηνλ εξγαδφκελν γηα ζνβαξνχο θαηά ηελ θξίζε ηνπο ιφγνπο θαη κέρξη ζπλνιηθά 8 ψξεο ηνλ 
ρξφλν. Οη πάλσ ησλ 8 σξψλ νιηγφσξεο άδεηεο αθαηξνχληαη απφ ηελ θαλνληθή άδεηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ΄ : ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 
 

Άξζξν 57ν : Πεηζαξρηθέο Παξαβάζεηο 
Κάζε παξάβαζε ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο, πνπ νθείιεηαη ζε πξφζεζε ή βαξηά ακέιεηα ηνπ εξγαδφκελνπ, 
απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα. 
Σν ππεξεζηαθφ θαζήθνλ πξνζδηνξίδεηαη  κε βάζε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ γηα ην πξνζσπηθφ  απφ ηε 
ζχκβαζε εξγαζίαο (Ο.Δ.Τ.), ηηο νδεγίεο θαη δηαηαγέο ησλ ηεξαξρηθά  πξντζηακέλσλ θαζψο θαη απφ ηε θχζε ηεο 
ππεξεζίαο θάζε εηδηθφηεηαο θαη ζέζεο, φπσο ην πεξηερφκελν ηεο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θαλφλεο επηζηήκεο θαη 
ηέρλεο,  απφ ηνπο θαλφλεο ηεο θνηλήο πείξαο, απφ ηηο ζπλήζεηεο πνπ έρνπλ παγησζεί ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαη 
ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ πνπ εμππεξεηεί ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

 
Άξζξν 58ν: Πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα 

Πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζπληζηά θάζε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ εξγαδνκέλνπ πνπ απνηειεί παξάβαζε 
ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο ή αληίθεηηαη ζηελ ππεξεζηαθή ηάμε ή είλαη επηδήκηα ζηα ζπκθέξνληα ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α.Κηιθίο. 
Σν ππεξεζηαθφ θαζήθνλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Τ. ηηο νδεγίεο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ ηεξαξρηθά 
πξντζηακέλσλ, θαζψο θαη απφ ηε θχζε ηεο ππεξεζίαο θάζε εηδηθφηεηαο θαη ζέζεο φπσο ην πεξηερφκελν 
θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, απφ ηνπο θαλφλεο ηεο θνηλσληθήο πείξαο θαη ηνπο 
θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ πνπ εμππεξεηεί ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 
Δλδεηθηηθά πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα είλαη: 

 Η αναξιοπρεπισ και ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά και διαγωγι μζςα ςτθν υπθρεςία τόςο απζναντι ςε 
υφιςταμζνουσ, προϊςταμζνουσ όςο και ςε τρίτουσ. 

 Η αδιαφορία, θ αμζλεια, θ ατελισ εκτζλεςθ, θ αδικαιολόγθτθ αποχι ι και θ άρνθςθ εκτζλεςθσ τθσ 
εργαςίασ που ζχει ανατεκεί ςτον εργαηόμενο. 

 Η αδικαιολόγθτα κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ ι πρόωρθ αποχϊρθςθ από τθν εργαςία, κακϊσ και θ 
αδικαιολόγθτθ διακοπι τθσ. 

 Η παράλειψθ άςκθςθσ του επιβεβλθμζνου υπθρεςιακοφ ελζγχου. 

 Η με οποιοδιποτε τρόπο δυςφιμιςθ τθσ επιχείρθςθσ και του προςωπικοφ τθσ. 

 Η φκορά από εγκατάλειψθ ι κακι χριςθ, θ απϊλεια αντικειμζνων (υλικά, εργαλεία, μθχανιματα κ.λ.π.) 
που αποτελοφν περιουςία τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και θ μθ ζγκαιρθ αναφορά ςτουσ προϊςταμζνουσ τθσ 
φκοράσ ι τθσ απϊλειάσ των. 

 Η κατάκεςθ ανακριβϊν ςτοιχείων για τθν προςωπικι ι οικογενειακι κατάςταςθ, με ςκοπό τθν απόλθψθ 
οποιονδιποτε επιδομάτων ι παροχϊν. 

 Η επζμβαςθ ςτουσ εγκατεςτθμζνουσ μετρθτζσ χωρίσ εντολι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. 

 Η χρθςιμοποίθςθ τρίτων προςϊπων για απόκτθςθ εφνοιασ υπθρεςιακισ. 

 Η αποςιϊπθςθ πεικαρχικϊν παραπτωμάτων ι πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ κακθκόντων των υφιςταμζνων 
από τουσ προϊςταμζνουσ. 

 Η υπεξαίρεςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ. 

 Η χρθςιμοποίθςθ υπθρεςιακϊν πλθροφοριϊν που κατζχει ο εργαηόμενοσ για δικι του ωφζλεια, ι 
ωφζλεια προςϊπων που ςυνδζονται με αυτόν. 

 Η άμεςθ ι θ ζμμεςθ ςυμμετοχι ςε δθμοπραςία ανάκεςθσ ζργου ι προμθκειϊν τθσ επιχείρθςθσ. 

 Η μθ τιρθςθ του ωραρίου εργαςίασ που ζχει οριςκεί. 

 Η άρνθςθ εκτζλεςθσ εντολισ για μετακίνθςθ από τμιμα ςε τμιμα παρεμφερζσ και εφόςον δεν 
δθμιουργείται βλαπτικι μεταβολι των ςυνκθκϊν εργαςίασ για τον εργαηόμενο. 

 Η χρθςιμοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ που είναι εμπιςτευμζνα ςτον εργαηόμενο για 
διεκπεραίωςθ ξζνων με τθν επιχείρθςθ ζργων, ι θ ιδιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Δ.Ε.Υ.Α. 
Κιλκίσ 

 Η τζλεςθ ςε βάροσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ενόσ από τα ποινικά αδικιματα που αποτελοφν κϊλυμα πρόςλθψθσ. 

 Κάκε παράβαςθ του παρόντοσ Οργανιςμοφ, όπωσ και κάκε άλλου κανονιςμοφ τθσ Επιχείρθςθσ ι των 
αποφάςεων και εντολϊν τθσ Διοίκθςθσ, τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ και των Διευκυντϊν των Υπθρεςιϊν. 

 

 
Άξζξν59ν: Πεηζαξρηθέο Πνηλέο 
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Κάζε πεηζαξρηθφ παξάπησκα έρεη ζαλ άκεζε ζπλέπεηα ηελ επηβνιή πεηζαξρηθήο πνηλήο. 

Γηα ην ίδην πεηζαξρηθφ παξάπησκα επηηξέπεηαη λα επηβιεζεί κφλν κία θνξά πεηζαξρηθή πνηλή. 

Ζ δίσμε θαη ε ηηκσξία θάζε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο απνηειεί ππεξεζηαθφ θαζήθνλ. 

Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο δηαθξίλνληαη: 

Ζ πξνθνξηθή ή γξαπηή παξαηήξεζε. Δπηβάιιεηαη γηα παξαπηψκαηα ησλ κηζζσηψλ κηθξήο ζεκαζίαο. Δίλαη ε 
ειαθξφηεξε απφ ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο (θαζαξά εζηθή). 

Ζ έγγξαθε επίπιεμε. Δίλαη ε ακέζσο ζνβαξφηεξε πνηλή. Δπηβάιιεηαη γηα  βαξχηεξα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα 
ησλ κηζζσηψλ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ησλ παξαπησκάησλ πνπ ηηκσξνχληαη κε παξαηήξεζε. 

Σν πξφζηηκν κέρξη θαη ηηο απνδνρέο δχν κελψλ. Δπηβάιιεηαη ζε βαξχηεξα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα.  

Ζ πξνζσξηλή απφιπζε (αξγία) κέρξη ηξεηο κήλεο ζε θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο. Δπηβάιιεηαη ζε ζνβαξά 
πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, πνπ δηαπξάηηνληαη θαζ’ ππνηξνπή. 

Ζ νξηζηηθή απφιπζε. Δπηβάιιεηαη φηαλ ν εξγαδφκελνο: 

δηαπξάμεη ζε βάξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο έλα απφ ηα πνηληθά αδηθήκαηα πνπ απνηεινχλ θψιπκα πξφζιεςεο θαη 

ηηκσξεζεί πέληε θνξέο κέζα ζε έλα έηνο κε πνηλή πξνζηίκνπ ή πξνζσξηλήο παχζεο ή θαη ηα δχν είδε πνηλήο. 

Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο βαξχηεηαο ησλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ γίλεηαη απφ ηα πεηζαξρηθά φξγαλα ζηα 
πιαίζηα ηεο θαιήο πίζηεο, ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ εζψλ. 

 

 

Άξζξν 60ν : Πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο 

Σα πεηζαξρηθά φξγαλα δηαθξίλνληαη ζε κνλνκειή θαη  πνιπκειή. 

1. Μνλνκειή φξγαλα είλαη: 

1.1. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο γηα φιν ην πξνζσπηθφ. 

1.2. Οη Γηεπζπληέο ππεξεζηψλ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ππάγεηαη ζηελ ππεξεζία ηνπο. 

1.3. Οη Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ππάγεηαη ζην ηκήκα ηνπο. 

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο, νη Γηεπζπληέο ππεξεζηψλ θαη νη Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ δηθαηνχληαη λα επηβάιινπλ ηηο 
πεηζαξρηθέο πνηλέο ηεο πξνθνξηθήο ή γξαπηήο παξαηήξεζεο, ηεο έγγξαθεο επίπιεμεο θαη ηνπ πξνζηίκνπ κέρξη 
ηηο απνδνρέο: Γχν εκεξψλ ν Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο, πέληε εκεξψλ νη Γηεπζπληέο Τπεξεζηψλ, νθηψ εκεξψλ ν 
Γεληθφο Γηεπζπληήο. 

2. Σν πεληακειέο Πεηζαξρηθφ πκβνχιην πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, δχν 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ νξίδνληαη απφ απηφ, ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή θαη ηνλ Γηεπζπληή ηεο 
Τπεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ν εξγαδφκελνο πνπ παξαπέκπεηαη.  

3. Πνιπκειέο πεηζαξρηθφ φξγαλν είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο ην νπνίν κπνξεί λα επηβάιιεη 
φιεο ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 59. Γειαδή απφ ηελ πξνθνξηθή παξαηήξεζε κέρξη θαη ηελ 
νξηζηηθή απφιπζε.  

4. Σν πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ θαη παξαθξαηείηαη απφ ηνλ πξψην κεηά ηελ απφθαζε 
κήλα.  
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5. Οη ηηκσξεκέλνη κε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απφιπζε ηίζεληαη εθηφο ππεξεζίαο ακέζσο κφιηο ηνπο θνηλνπνηεζεί 
ε ηειεζίδηθε απφθαζε.  

6. Οη πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ ππεξεζηψλ ηηκσξνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γελ. Γηεπζπληή.  

7. Οη πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο ηνπ Γελ. Γηεπζπληνχ ηηκσξνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπηρείξεζεο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο.  

8. Σν Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα εμεηάδεη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ζε πξψην βαζκφ θαη ζε δεχηεξν 
θαηφπηλ εθέζεσο ηνπ ηηκσξεζέληνο.  

9. Γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνεγνχκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ, ην χςνο 
ηεο πιηθήο ή εζηθήο βιάβεο πνπ έρεη ππνζηεί ε επηρείξεζε, ηπρφλ ππνηξνπή ή ζπξξνή παξαπησκάησλ.  

10. ε πεξίπησζε ζπξξνήο παξαπησκάησλ επηβάιιεηαη ε πνηλή πνπ αληηζηνηρεί ζην βαξχηεξν παξάπησκα. 

 

Άξζξν 61ν : Απνινγία 

1. Με εξαίρεςθ τθν προφορικι ι γραπτι παρατιρθςθ, καμία πεικαρχικι ποινι δεν επιβάλλεται χωρίσ 
προθγοφμενθ ζγγραφθ, επί αποδείξει κλιςθ ςε απολογία του εργαηομζνου. 

2. Η απολογία υποβάλλεται μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθσ επιδόςεωσ τθσ ζγκλθςθσ. Εάν παρζλκει θ 
προκεςμία χωρίσ να ςυνταχκεί απολογία, ςυντάςςεται θ πεικαρχικι απόφαςθ θ οποία κοινοποιείται με 
απόδειξθ ςτον καταδικαςκζντα. 

3. Η κλιςθ ςε απολογία ορίηει το πεικαρχικό αδίκθμα για το οποίο κατθγορείται ο εργαηόμενοσ. 

Ο εξγαδφκελνο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ζε απηφλ ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο 
δηθαηνχηαη λα αζθήζεη έθεζε ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνζθνκίδνληαο λέα ζηνηρεία. 

Οη πεηζαξρηθέο απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη επαξθψο δηθαηνινγεκέλεο λα πεξηέρνπλ ηα πξαγκαηηθά 
πεξηζηαηηθά ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο θαη ηνλ ρξφλν πνπ έγηλε απηφ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζε ηνπ λα νξίζεη ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ ή ζε θάπνηνλ απφ ηνπο 
Γηεπζπληέο ππεξεζηψλ λα αλαζέηεη ηε δηελέξγεηα έλνξθεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο. Ο αλαιακβάλσλ ην ελ ιφγσ 
έξγν πξέπεη εληφο κελφο λα ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην πφξηζκα ηεο εμέηαζεο. 

 
  

Άξζξν 62ν : Βηβιίν πνηλψλ 
Σν Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο ηεξεί βηβιίν πνηλψλ ζην νπνίν νθείιεη λα αλαγξάθεη: 

 Το ονοματεπϊνυμο του μιςκωτοφ ςτον οποίο επιβλικθκε θ ποινι. 

 Η αιτία επιβολισ αυτισ. 

 Η θμερομθνία παρακράτθςθσ του προςτίμου και ο αρικμόσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

 Το είδοσ τθσ ποινισ. 
 
 
 

Άξζξν 63ν : Παξαγξαθή πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ 

Σα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα παξαγξάθνληαη εάλ πεξάζεη έλαο ρξφλνο απφ ηελ εκέξα δηάπξαμεο εθφζνλ δελ 
έγηλαλ γλσζηά ζηα φξγαλα πνπ αζθνχλ ηελ πεηζαξρηθή δίσμε. Γηαθνξεηηθά κεηά έλα έηνο απφ ηελ εκέξα πνπ 
έιαβαλ γλψζε ηα φξγαλα απηά αλ ζην δηάζηεκα απηφ δελ αζθήζνπλ πεηζαξρηθή δίσμε. 

Ζ παξαγξαθή πξνγελέζηεξνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε πεηζαξρηθή 
δηαδηθαζία πνπ θηλήζεθε γηα κεηαγελέζηεξν παξάπησκα. 

Πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ έρεη παξαγξαθεί θαη δηαηππψλεηαη ζηε δηεξεχλεζε άιινπ παξαπηψκαηνο, 
ιακβάλεηαη ππφςε ζην κέγεζνο ηεο πνηλήο πνπ ηπρφλ ζα επηβιεζεί. 
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Όηαλ αζθεζεί πεηζαξρηθή δίσμε θαη θιήζε ζε απνινγία ην παξάπησκα παξαγξάθεηαη αλ κέζα ζε έλα έηνο απφ 
ηελ θιήζε ζε απνινγία δελ εθδνζεί απφθαζε αξκνδίνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπγθξνηεί εμεηαζηηθή επηηξνπή γηα θάζε πεξίπησζε ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ 
παξαπηψκαηνο πνπ ζα εξεπλά φιεο ηηο εθδνρέο θαη ηηο πηπρέο θαηά ηελ θξίζε ηεο. Ζ εμεηαζηηθή επηηξνπή 
ζπγθξνηείηαη απφ κέιε ηνπ Γ.. θαη απφ ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο. Ζ εμεηαζηηθή επηηξνπή πξνβαίλεη ζε θάζε 
ελέξγεηα πνπ θξίλεη απαξαίηεηε γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. Μεηά ην πέξαο ησλ 
ελεξγεηψλ ηεο, ππνβάιιεη πφξηζκα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ αμηνινγεί θαη θξίλεη ειεχζεξα καδί κε ηα 
ππφινηπα ζηνηρεία γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζήο ηνπ, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ απηφ. 

Ζ θίλεζε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη ε επηβνιή πεηζαξρηθήο πνηλήο θαζψο θαη ηεο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο 
απφιπζεο είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ θίλεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο 
πξναπαηηεί ηελ ππνβνιή κήλπζεο ή έγθιεζεο. 

Ζ έθδνζε ακεηάθιεηεο αζσσηηθήο απφθαζεο πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ εξγαδφκελν πνπ 
ηηκσξήζεθε κε πνηλή νξηζηηθήο απφιπζεο λα δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ ηελ επαλάιεςε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο 
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ΄ : ΛΤΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΥΔΖ 
 

Άξζξν 64ν  : Απφιπζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο 

Ζ χκβαζε εξγαζίαο ιχεηαη απηνδίθαηα θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ή θαηαγγειία ηελ εκέξα πνπ ν εξγαδφκελνο 
ζα ζπκπιεξψζεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη θαη 
απαηηνχληαη απφ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

Αλ ν εξγαδφκελνο παξά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο δελ ζπγθεληξψζεη ηηο απαηηνχκελεο εκέξεο εξγαζίαο 
γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κεηά απφ αίηεζή ηνπ, κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ εξγαζηαθή 
ζχκβαζε κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εκεξψλ απηψλ, φρη φκσο πέξα απφ ην 70ν   έηνο ειηθίαο ηνπ θαη εθφζνλ 
ην επηηξέπεη ε πγεία ηνπ θαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Δάλ ν εξγαδφκελνο επηζπκεί λα εξγαζζεί θαη πέξα απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο πξνο 
ζπληαμηνδφηεζε (θαη επηηξέπεηαη απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία) πξέπεη λα ην δειψζεη πξνο ηελ ππεξεζία δπν 
ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο. 

Γηα ηελ ιχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 65ν : Απφιπζε Σαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ 
Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο απνιχεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη χζηεξα απφ 
γξαπηή θαηαγγειία ηεο εξγαζηαθήο ζχκβαζεο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 Αν του επιβλθκεί θ πεικαρχικι ποινι τθσ οριςτικισ απόλυςθσ. 

 Αν απουςιάςει αδικαιολόγθτα από τθν υπθρεςία του επί 5 ςυνεχισ εργάςιμεσ θμζρεσ ι 10 εργάςιμεσ 
θμζρεσ ςυνολικά μζςα ςτο ίδιο ζτοσ. 

 Ο εργαηόμενοσ απολφεται ι αποχωρεί από τθν εργαςία του ςε περίπτωςθ ςωματικισ ι πνευματικισ 
αςκζνειασ που τον κακιςτά ανίκανο για εργαςία. Η ανικανότθτα πιςτοποιείται με γνωμάτευςθ τθσ 
αρμόδιασ επιτροπισ του ΙΚΑ ι Κρατικοφ Νοςοκομείου. 

 

Άξζξν 66ν : Παξαίηεζε Πξνζσπηθνχ 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο δηθαηνχηαη λα παξαηηεζεί νπνηεδήπνηε, κε ππνβνιή γξαπηήο 
δήισζεο απεπζπλφκελεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ ιχζε ηεο εξγαζηαθήο ζχκβαζεο επέξρεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή κεηά ηελ πάξνδν ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο θαη ηελ παξάιεηςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα εθδψζεη απφθαζε. ε πεξίπησζε ζνβαξνχ θαη 
ζπνπδαίνπ ιφγνπ ε ιχζε ηεο εξγαζηαθήο ζχκβαζεο επέξρεηαη ηελ εκέξα έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο ηνπ ιφγνπ 
απηνχ ζηνλ Πξφεδξν θαη ην Γηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο. 

Ο εξγαδφκελνο κπνξεί ειεχζεξα λα αλαθαιέζεη γξαπηά ηελ παξαίηεζή ηνπ πξηλ απηή εηζαρζεί ζην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην γηα ζπδήηεζε. 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν εξγαδφκελνο κπνξεί κε λέα ηνπ 
δήισζε λα αλαθαιέζεη ηελ παξαίηεζε ηνπ κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα κελ απνδερζεί ηε δήισζε αλάθιεζεο ηεο παξαίηεζεο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ην ρξφλν απνρψξεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ηφζν 
ρξνληθφ δηάζηεκα φζν είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ θαη εηδηθψλ 
εθθξεκνηήησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπ. 

Ο παξαηηνχκελνο ππάιιεινο δελ κπνξεί λα εγθαηαιείςεη ηε ζέζε ηνπ πξηλ παξέιζεη ν ρξφλνο ιχζεο ηεο 
εξγαζηαθήο ζχκβαζεο, κέζα ζηνλ νπνίν είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηαθηνπνηήζεη θάζε δηαρεηξηζηηθή, νηθνλνκηθή ή 
άιινπ είδνπο εθθξεκφηεηα κε ηελ επηρείξεζε. 
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Άξζξν 67ν: Κίλεηξα Δζεινχζηαο Δμφδνπ 

Σν πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο, εθφζνλ, ηεζεί απφ ηελ Δπηρείξεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζπληαμηνδφηεζή ηνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνρσξεί νηθεηνζειψο απφ 
ηελ εξγαζία ηνπ πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ζπληαμηνδφηεζε. 

ηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη σο θίλεηξν πξφζζεηε απνδεκίσζε ηεο νπνίαο ην χςνο θαη ν ηξφπνο 
θαηαβνιήο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

Ζ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα είλαη γεληθή θαη λα πξνβιέπεη ηελ θαηαβνιή ηεο αλσηέξσ 
απνδεκίσζεο νκνηφκνξθα ζε φιν ην πξνζσπηθφ. 

Γηα ηελ απνρψξεζε θαη ηελ θαηαβνιή ηεο πξφζζεηεο απνδεκίσζεο απαηηείηαη ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο απφ 
ηνλ ελδηαθεξφκελν, πνπ εγθξίλεηαη θάζε θνξά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. Σν Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην κπνξεί λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε αλ ην επηβάιινπλ νη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ή δελ ην επηηξέπεη ε 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η΄ : ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 

Άξζξν 68ν: Δβδνκαδηαία θαλνληθή απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ 

Σν πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εξγάδεηαη εθαξκφδνληαο ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία ή 
αθνινπζψληαο ηελ λνκνζεζία ησλ ΟΣΑ. 

Σν πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εθαξκφδεη ηηο εκέξεο επίζεκεο αξγίαο θαη εκηαξγίαο πνπ αθνινπζεί  ν ΟΣΑ. 

Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη πξαγκαηηθά ηηο Κπξηαθέο ή ηηο εκέξεο επίζεκεο αξγίαο ζχκθσλα κε ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.  

 

Άξζξν 69ν: Εεκίεο-Κάιπςε ππεπζχλσλ 

Κάζε δεκηά πνπ πξνθαιείηαη ζηελ επηρείξεζε απφ βαξηά  ακέιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ή θαθή εθηέιεζε ηεο 
αλαηηζέκελεο ππεξεζίαο κπνξεί λα θαηαινγηζηεί νιφθιεξε ή κέξνο ηεο ζηνλ ππεχζπλν γηα ηε δεκία κε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα θαιπθζεί κέξνο ή ζχλνιν ησλ 
δηθαζηηθψλ εμφδσλ θαη ελ γέλεη δαπαλψλ ηνπ ππεπζχλνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πνπ ζα απαγγειζεί ζε βάξνο ηνπ 
πνηληθή θαηεγνξία, αλ ην αηχρεκα νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ζπγγλσζηή ακέιεηα άζρεηα απφ ηελ ηειηθή 
θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

ε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ, ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο αλαιακβάλεη 
ηελ θάιπςε ησλ επηβιεπφλησλ ησλ έξγσλ ππαιιήισλ ηεο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
παξφληνο. 

 

Άξζξν 70ν: Δπίδνζε εγγξάθσλ ζην πξνζσπηθφ 
Σα  έγγξαθα ηεο Δπηρείξεζεο πνπ απεπζχλνληαη ζε νπνηνδήπνηε εξγαδφκελν θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ εξγαζία 
θαη ηελ ππεξεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε, επηδίδνληαη ζ΄ απηφλ κε επζχλε ηνπ γξαθείνπ πξνζσπηθνχ. Γηα ην ζθνπφ 
απηφ ην γξαθείν πξνζσπηθνχ ηεξεί βηβιίν παξαιαβήο εγγξάθσλ, πνπ ππνγξάθεηαη απφ απηφλ πνπ 
παξαιακβάλεη ην έγγξαθν. ε πεξίπησζε άξλεζεο παξαιαβήο ηνπ επηδηδφκελνπ εγγξάθνπ απφ ηνλ 
εξγαδφκελν ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ άξλεζεο παξαιαβήο θαη ην γεγνλφο απηφ βεβαηψλεηαη απφ δπν ππαιιήινπο 
κε επζχλε ηνπ Γξαθείνπ Πξνζσπηθνχ.  
 
 

Άξζξν 71ν: Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο θαη άιιεο ξπζκίζεηο 
Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Οξγαληζκνχ απηνχ ηα ζηειέρε θαη φιν ην πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ηνπνζεηνχληαη 
κε βάζε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπο ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηφλ. Γελ επηηξέπεηαη 
θακηά κεηαβνιή ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δπηρείξεζεο ζε φηη αθνξά ηε κηζζνινγηθή θαηάζηαζε θαη 
εμέιημε ηνπο, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ. 
ε πεξίπησζε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα πιενλάδεη δελ 
απνιχεηαη, αιιά παξακέλεη ζαλ ππεξάξηζκν θαη ηνπνζεηείηαη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ηα πξνζφληα ηνπ 
κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ. 
ε πεξίπησζε ζηξάηεπζεο πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, απηφ δηαηεξεί ηε ζέζε ηνπ θαη εθαξκφδνληαη ζ' απηφ νη 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο πεξί ησλ ζηξαηεπνκέλσλ δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 
Κάζε ελδερφκελε κεηαβνιή ζηε λνκηθή κνξθή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο δελ κπνξεί λα έρεη θακία δπζκελή ζπλέπεηα, 
νηθνλνκηθή ή δηνηθεηηθή ζε βάξνο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ήδε απαζρνιείηαη ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαηά ην ρξφλν 
ηεο κεηαβνιήο. 
 

Άξζξν 72ν: Δξκελεία θαη ηζρχο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ 
Ζ εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπηρείξεζεο. 
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ γίλεηαη κε ηελ θάζε θνξά πξνβιεπφκελε λφκηκε δηαδηθαζία. 
Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Οξγαληζκνχ πξέπεη λα ρνξεγεζεί κε απφδεημε παξαιαβήο έλα αληίγξαθν ηνπ ζε θάζε 
εξγαδφκελν. 
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Αληίγξαθν πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε απφδεημε παξαιαβήο θαη ζε θάζε λενπξνζιακβαλφκελν εξγαδφκελν ζην 
ηαθηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ ππνγξαθή ηεο απφδεημεο παξαιαβήο ηνπ αληηγξάθνπ ηνπ Οξγαληζκνχ έρεη ηελ 
αλακθηζβήηεηε έλλνηα φηη ν εξγαδφκελνο έιαβε πιήξε γλψζε ηνπ θαη ηνλ απνδέρεηαη ζαλ εξγαζηαθή ζχκβαζε. 
 

 
 

Άξζξν 73ν: Σειηθέο Γηαηάμεηο 
Ο Οξγαληζκφο απηφο ζα αξρίζεη λα ηζρχεη ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. Μεηά ηελ 
έγθξηζε θαη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνχκελνο Οξγαληζκφο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 
 
 

ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΛΤΦΖ ΣΖ ΓΑΠΑΝΖ 
Απφ ηελ απφθαζε απηή πξνθαιείηαη γηα ην έηνο 2017 δαπάλε χςνπο 195.000,00 €, ε νπνία έρεη πξνβιεθζεί 
ζηνπο Κ.Α. 60.00 (πνζφ 150.000,00 €) θαη 60.03 (πνζφ 45.000,00 €) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο. 
Αλάινγεο πηζηψζεηο ζα πξνβιεθζνχλ  θαη ζηα επφκελα έηε. 
 
 
Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
 
 

 

2. Ζ  απφθαζε απηΪ καδΫ λα δηαβηβαζζεΫ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα Ωθθξαζε 

γλψκεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ζην Ψξζξν 7  ηνπ  Λ. 1069/80, φπσο ηζρχεη 

ζΪκεξα. Πηε ζπλΩρεηα (εθφζνλ ππΨξμεη ζχκθσλε γλψκε απφ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην), ε απφθαζε  απηΪ λα δηαβηβαζζεΫ ζηελ ΑπνθεληξσκΩλε ΓηνΫθεζε 

ΚαθεδνλΫαο ΘξΨθεο,  ΘηιθΫο,  ΓεληθΪ Γ/λζε ΔζσηεξηθΪο  ΙεηηνπξγΫαο,  Γ/λζε 

ΓηνΫθεζεο, ΡκΪκα Γ/θνχ –Νηθ/θνπ Λ. θ γηα ηνλ Ωιεγρν ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 20 

ηνπ 1069/80 φπσο απηφ αληηθαηαζηΨζεθε κε ηελ § 8 ηνπ Ψξζξνπ 6 ηνπ Λ. 

2307/95, ηελ § 11 ηνπ Ψξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2507/97, θαζψο θαη ηελ § 5 ηνπ Ψξζξνπ 

10 ηνπ Λ. 4071/2012 θαη λα δεκνζηεπζεΫ ζην Φ.Δ.Θ. 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 1-1/12.01.2017. 

 
 
 

ΘΔΚΑ 2ν- Απόθαζε1-2/12.1.2017. 

Ππδήηεζε επί ηεο απόθαζεο 476/13-12-2016 ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Θηιθίο. 

 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΡΔΟΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 
Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 
 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ Γ. ΓηεπζπληΪ ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο θ. 
ΑβξακΫδε ΖιΫα, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ απφθαζε 476/13-12-2016 ηνπ 

Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ΘηιθΫο πνπ Ωρεη σο εμΪο: 
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Κε βΨζε ηα αλσηΩξσ, παξαθαιψ γηα ηελ ιΪςε απφθαζεο ηνπ σο Ψλσ ζΩκαηνο. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΓΓ θ.ΑβξακΫδε 

ΖιΫα, Ωπεηηα απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ.1069/1980, φπσο 
ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε νκόθσλα θαη 

 

 Γελ εγθξΫλεη ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνπ ΓΪκνπ ΘηιθΫο. 

 

 Γελ ζα ζπδεηεζεΫ ην ζΩκα πεξαηηΩξσ επεηδΪ ππΨξρεη εθθξεκΪο δηθαζηηθΪ 

δηαδηθαζΫα. 

 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 1-2/12.01.2017. 

 
 

ΘΔΚΑ 3ν- Απόθαζε 1-3/12.1.2017. 

Απόθαζε επί αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2017 

 Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην ΡΟΗΡΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 
Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 
 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ ΞξντζηΨκελν ΓηνηθεηηθΪο & ΝηθνλνκηθΪο 
πεξεζΫαο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο θ. ΘπξηαδΫδε ΚηραΪι, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ 
αλαγθαηφηεηα αιιαγΪο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Ωηνπο 2017 θαζφηη απηφο ζπληΨρζεθε ην 

πξψην δεθαΪκεξν ηνπ ΛνεκβξΫνπ 2016 θαη Ωσο ην ηΩινο ηνπ Ωηνπο επΪιζαλ αιιαγΩο  σο 
πξνο ηελ κεηαθνξΨ ησλ Ωξγσλ πνπ Ϊηαλ ζε εμΩιημε. ΔπΫζεο ζην κεζνδηΨζηεκα απφ ηνλ 

ΛνΩκβξην 2016 Ωσο ζΪκεξα Ωρνπλ πξνθχςεη λΩα δεδνκΩλα ζηελ εμππεξΩηεζε ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρεΫξεζεο. 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα 
απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην 

Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

1. Ρελ παξ 5 Ψξζξν 23 Λ. 3536/07, 
2. Ρν Ωγγξαθν Ξ.ΔΠ. 28376/18.07.2012, 

3. Ρν Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο ηξΩρνληνο Ωηνπο, φπσο ςεθΫζηεθε, 
αλακνξθψζεθε θαη ηζρχεη ζΪκεξα, 

4. Ρνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ ηξΩρνληνο Ωηνπο, φπσο ςεθΫζηεθε, αλακνξθψζεθε θαη 
ηζρχεη ζΪκεξα, 

5. Ρελ ζρεηηθΪ εηζΪγεζε ηεο νηθνλνκηθΪο ππεξεζΫαο, 
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6. Ρηο Ωθηαθηεο αλΨγθεο νη νπνΫεο δελ εΫραλ πξνβιεθζεΫ ζην αξρηθφ ηερληθφ πξφγξακκα 

θαη ζηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ,  
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ 
 
I. Αλακνξθψλεη ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο πξνζζΩηνληαο ζε απηφ ηα 

παξαθΨησ Ωξγα κε ηνπο εμΪο θσδηθνχο, πεξηγξαθΩο θαη πνζΨ πξνυπνινγηζκνχ : 
 Θσδηθφο Ωξγνπ: 61.93.02, ΞεξηγξαθΪ Ωξγνπ: ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

ΔΞΗΓΗΝΟΘΥΠΖΠ ΒΙΑΒΥΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΘΑΗ 
ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ, ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΦΟΑΛΖΠ ΘΑΗ ΚΝΟΗΥΛ, πνζφ 
πξνυπνινγηζκνχ: 44.109,00 €. 

 Θσδηθφο Ωξγνπ: 61.93.03, ΞεξηγξαθΪ Ωξγνπ: ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΔΞΗΓΗΝΟΘΥΠΖΠ ΒΙΑΒΥΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΘΑΗ 

ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ ΣΔΟΠΝ, πνζφ πξνυπνινγηζκνχ: 47.260,00 €. 
 Θσδηθφο Ωξγνπ: 61.93.04, ΞεξηγξαθΪ Ωξγνπ: ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

ΔΞΗΓΗΝΟΘΥΠΖΠ ΒΙΑΒΥΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΘΑΗ 

ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΥΛ, πνζφ πξνυπνινγηζκνχ: 46.630,00 €. 
 

ΠπλνπηηθΨ κεηΨ ηελ Αλακφξθσζε ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο γηα ην Ωηνο 
2017 θαη γηα ηνπο θαησηΩξσ Θσδηθνχο δηακνξθψλεηε σο εμΪο : 

 
  ΑΛΑΚΝΟΦΩΚΔΛΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΡΝΠ 2017 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 
 

ΘΥΓΗΘΝΠ 

ΔΟΓΝ 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΞΝΠΝ 
ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

€ 

61.93.02 
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓΗΝΟΘΥΠΖΠ ΒΙΑΒΥΛ, ΔΙΔΓΣΝ 
ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΔ 
ΓΑΙΙΗΘΝ, ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΦΟΑΛΖΠ ΘΑΗ ΚΝΟΗΥΛ 

44.109,00 

61.93.03 
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓΗΝΟΘΥΠΖΠ ΒΙΑΒΥΛ, ΔΙΔΓΣΝ 
ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ 
ΘΑΗ ΣΔΟΠΝ 

47.260,00 

61.93.04 
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓΗΝΟΘΥΠΖΠ ΒΙΑΒΥΛ, ΔΙΔΓΣΝ 
ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΔ 
ΘΟΝΠΠΗΥΛ 

46.630,00 

 

 
II. Αλακνξθψλεη ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2017 εμαηηΫαο ηνπ  φηη  

απφ ηελ εκΩξα ςΪθηζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ ηελ 15ε ΛνεκβξΫνπ 2016 Ωσο ηελ 31ε 

ΓεθεκβξΫνπ 2016, πξνΩθπςαλ πξΨμεηο νηθνλνκηθνχ πεξηερνκΩλνπ πνπ επεξεΨδνπλ:  

α) ηα ζπλερηδφκελα Ωξγα ηεο επηρεΫξεζεο (ΘσδηθνΫ Ξξνυπνινγηζκνχ: 11.02.01.01, 11.02.01.02, 

11.02.02.04, 11.02.02.12 θαη 11.02.02.24), 

β) ην ππφινηπν ησλ επηρνξεγΪζεσλ ΔΞΞΔΟΑΑ (Θσδηθφο Ξξνυπνινγηζκνχ : 41.10), 

γ) ηα ππφινηπα ησλ εζφδσλ πξνεγνπκΩλσλ ρξΪζεσλ (Θσδηθφο Ξξνυπνινγηζκνχ : 82.01) θαη  

δ) ηα ππφινηπα ησλ εμφδσλ πξνεγνπκΩλσλ ρξΪζεσλ (Θσδηθφο Ξξνυπνινγηζκνχ : 82.00), 

κε απνηΩιεζκα ηελ δηαθνξνπνΫεζε ησλ ππνινΫπσλ ηνπο ζηηο 31 ΓεθεκβξΫνπ 2016.  

 

ΠπγθεθξηκΩλα ηα ππφινηπα Ξξνυπνινγηζκνχ Ωηνπο 2017 φζνλ αθνξΨ ηνπο αλσηΩξσ Θσδηθνχο 

δηακνξθψλνληαη σο εμΪο : 

1. Θσδηθφο 11.02.01.01 κε πεξηγξαθΪ "ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΥΛ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ 

Γ.Γ. Λ.ΠΑΛΡΑΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ", κε ππφινηπν 0,00 € (κεΫσζε θαηΨ 139.004,73 €) 



 

 

42 

 

2. Θσδηθφο 11.02.01.02 κε πεξηγξαθΪ "ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΥΛ Ρ.Γ. 

Λ.ΠΑΛΡΑΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ", κε ππφινηπν 1.448.484,73 € (κεΫσζε θαηΨ 104.931,40 €) 

3. Θσδηθφο 11.02.02.04 κε πεξηγξαθΪ "ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ ΠΡΗΠ Γ.Δ. 

ΓΑΙΙΗΘΝ,ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΦΟΑΛΖΠ, ΣΔΟΠΝ, ΚΝΟΗΥΛ", κε ππφινηπν 13.357,66 € 

(κεΫσζε θαηΨ 18.794,39 €) 

4. Θσδηθφο 11.02.02.12 κε πεξηγξαθΪ "ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 

ΑΞΝ ΑΚΗΑΛΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ", κε ππφινηπν 434.507,55 € (κεΫσζε θαηΨ 31.559,95 €) 

5. Θσδηθφο 11.02.02.24 κε πεξηγξαθΪ "ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΥΛ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ Γ.Γ. 

Λ.ΠΑΛΡΑΠ ΘΗΙΘΗΠ-ΗΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ",κε ππφινηπν 0,00 € (κεΫσζε θαηΨ 18.753,33 €) 

6. Θσδηθφο 82.00 κε πεξηγξαθΪ "ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ", κε ππφινηπν 

1.160.546,67 € (αχμεζε θαηΨ 112.546,67 €) 

(ζπλνιηθφ πνζφ κεΫσζεο θσδηθψλ εμφδσλ 200.497,13 €) 

7. Θσδηθφο 41.10 κε πεξηγξαθΪ "ΔΞΞΔΟΟΑ", κε ππφινηπν 1.448.484,73 € (κεΫσζε θαηΨ 

243.936,13 €) 

8. Θσδηθφο 82.01 κε πεξηγξαθΪ "ΔΠΝΓΑ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ", κε ππφινηπν 

4.039.326,40 € (αχμεζε θαηΨ 43.439,00 €) 

(ζπλνιηθφ πνζφ κεΫσζεο θσδηθψλ εζφδσλ 200.497,13 €) 

 

ΔπΫζεο γηα ηελ εμππεξΩηεζε ησλ ηξερνπζψλ αλαγθψλ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, φπσο απηΩο Ωρνπλ 

δηακνξθσζεΫ ζΪκεξα, επΩξρνληαη νη παξαθΨησ  αιιαγΩο κε κεηψζεηο  πνζψλ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη δεκηνπξγΫα λΩσλ θσδηθψλ πνπ Ωρνπλ σο εμΪο: 

1. Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο Δμφδνπ 25.05.01 κε πεξηγξαθΪ "ΣΖΚΗΘΑ Δ.Δ.Ι. & ΙΗΘΑ 

ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΞΝΠΗΚΝ ΛΔΟΝ ΞΙΖΛ ΣΙΥΟΗΝ" κε ην πνζφ 35.000,00 € θαη Ωηζη 
δηακνξθψλεηαη ηειηθΨ ζην πνζφ ησλ 45.000,00 €. 

2. Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο Δμφδνπ 25.05.02 κε πεξηγξαθΪ "ΘΟΔΞΡΗΘΑ 
ΙΗΘΑ,ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΘΑΗ ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΛΔΟΝ ΘΑΗ ΙΚΑΡΥΛ" κε ην πνζφ 
7.000,00 € θαη Ωηζη δηακνξθψλεηαη ηειηθΨ ζην πνζφ ησλ 10.000,00 €. 

3. Κεηψλεηαη θαη θαηαξγεΫηαη ν Θσδηθφο Δμφδνπ 61.93.20 κε πεξηγξαθΪ "ΘΝΞΖ 
ΘΑΙΑΚΗΥΛ Δ.Δ.Ι. ΓΟΝΠΑΡΝ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΣΥΟΥΛ Δ.Δ.Ι. 

ΘΑΠΡΑΛΗΥΛ & ΘΟΖΠΡΥΛΖΠ" κε ην πνζφ 20.000,00 € θαη Ωηζη δηακνξθψλεηαη 
ηειηθΨ ζην πνζφ ησλ 0,00 €. 

(ζπλνιηθφ πνζφ κεΫσζεο ησλ σο Ψλσ θσδηθψλ εμφδσλ 62.000,00 €) 

4. ΓεκηνπξγεΫηαη ν Θσδηθφο Δμφδνπ 25.05.09 κε πεξηγξαθΪ "ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΣΙΥΟΗΝ" 
θαη πνζφ πξνυπνινγηζκνχ 12.000,00 € 

5. ΓεκηνπξγεΫηαη ν Θσδηθφο Δμφδνπ 61.93.21 κε πεξηγξαθΪ " ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ (ΔΞΗΞΙΔΝΛΡΥΛ, ΙΚΑΡΝΙΑΠΞΖΠ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ, 

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ, ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΙΞ), Δ.Δ.Ι. ΘΗΙΘΗΠ, Δ.Δ.Ι. ΘΟΖΠΡΥΛΖΠ, Δ.Δ.Ι. 
ΘΑΠΡΑΛΗΥΛ " θαη πνζφ πξνυπνινγηζκνχ 20.000,00 € 

6. ΓεκηνπξγεΫηαη ν Θσδηθφο Δμφδνπ 61.93.22 κε πεξηγξαθΪ "ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 

ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ Δ.Δ.Ι. ΓΟΝΠΑΡΝ ΚΔ ΦΠΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ" θαη πνζφ 
πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00 € 

7. ΓεκηνπξγεΫηαη ν Θσδηθφο Δμφδνπ 61.93.23 κε πεξηγξαθΪ "ΣΙΥΟΗΥΠΖ ΠΖΚΔΗΥΛ 
ΓΟΝΙΖΤΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ " θαη πνζφ πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00 € 
(ζπλνιηθφ πνζφ πξνυπνινγηζκνχ ησλ σο Ψλσ δεκηνπξγνχκελσλ θσδηθψλ εμφδσλ 

62.000,00 €) 

ΠπλνπηηθΨ κεηΨ ηελ Αλακφξθσζε ν Ξξνυπνινγηζκφο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο γηα ην Ωηνο 2017 
θαη γηα ηνπο θαησηΩξσ Θσδηθνχο δηακνξθψλεηε σο εμΪο : 
 

  ΑΛΑΚΝΟΦΩΚΔΛΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΡΝΠ 2017 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 
 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΠΝΓΑ 
ΞΝΠΝ € 
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41.10 ΔΞΞΔΟΑΑ 1.448.484,73 

82.01 ΔΠΝΓΑ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ (Ξ.Ν.Δ.) 4.039.326,13 

   

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΜΝΓΑ 
ΞΝΠΝ € 

11.02.01.01 
ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΥΛ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ Γ.Γ. 
Λ.ΠΑΛΡΑΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ 

0,00 
 
 

11.02.01.02 
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΥΛ Ρ.Γ. Λ.ΠΑΛΡΑΠ 

ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ 
1.448.484,73 

11.02.02.04 
ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ ΠΡΗΠ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ, 
ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΦΟΑΛΖΠ, ΣΔΟΠΝ, ΚΝΟΗΥΛ 

13.357,66 

11.02.02.12 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝ 

ΑΚΗΑΛΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ 
434.507,55 

11.02.02.24 
ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΥΛ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ Γ.Γ. 
Λ.ΠΑΛΡΑΠ ΘΗΙΘΗΠ-ΗΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ 

0,00 

25.05.01 ΣΖΚΗΘΑ Δ.Δ.Ι. & ΙΗΘΑ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΞΝΠΗΚΝ ΛΔΟΝ 45.000,00 

25.05.02 
ΘΟΔΞΡΗΘΑ ΙΗΘΑ,ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΘΑΗ ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΛΔΟΝ ΘΑΗ 
ΙΚΑΡΥΛ 

10.000,00 

25.05.09 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΣΙΥΟΗΝ 12.000,00 

61.93.21 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ (ΔΞΗΞΙΔΝΛΡΥΛ, ΙΚΑΡΝΙΑΠΞΖΠ, 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ, ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
ΘΙΞ), Δ.Δ.Ι. ΘΗΙΘΗΠ, Δ.Δ.Ι. ΘΟΖΠΡΥΛΖΠ, Δ.Δ.Ι. ΘΑΠΡΑΛΗΥΛ 

20.000,00 

61.93.22 
ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ Δ.Δ.Ι. ΓΟΝΠΑΡΝ 
ΚΔ ΦΠΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ 

15.000,00 

61.93.23 ΣΙΥΟΗΥΠΖ ΠΖΚΔΗΥΛ ΓΟΝΙΖΤΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ 15.000,00 

82.00 ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ (Ξ.Ν.Δ.) 1.160.546,67 

 

 
Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 1-3/12.01.2017. 
 

 
ΘΔΚΑ 4ν- Απόθαζε 1-4/12.1.2017. 

Απόθαζε επί ηεο αηηήζεσο ηνπ Γήκνπ γηα παξάιιειε εθηέιεζε έξγσλ θαη 
έθδνζε άδεηαο εθζθαθήο θαη δηέιεπζεο δηθηύσλ. 
 
 Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 
Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 
 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο θ. 

ΠηζκαλΫδε ΓεκΪηξην, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ αΫηεζε ηεο εηαηξΫαο «ΔΙΙΖΛΗΘΑ 
ΓΗΘΡΑ ΘΑΙΥΓΗΥΛ ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ Δ.Ξ.Δ.» πνπ θαηαηΩζεθε ζηνλ ΓΪκν γηα παξΨιιειε 
εθηΩιεζε Ωξγσλ θαη Ωθδνζε Ψδεηαο εθζθαθΪο θαη δηΩιεπζεο δηθηχσλ παξΨιιεια κε ην 

Ωξγν ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο ηη πνπ Ωρεη σο εμΪο : 

Ρελ ΞαξαζθεπΪ 23 ΓεθεκβξΫνπ 2016 θαηαηΩζεθε ζηνλ ΓΪκν κε αξ. πξση. 50086/23-12-

2016 αΫηεζε ηεο εηαηξΫαο «ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΓΗΘΡΑ ΘΑΙΥΓΗΥΛ ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ Δ.Ξ.Δ.» κε 
ηελ νπνΫα ε εηαηξΫα αηηεΫηαη λα γΫλνπλ νη εξγαζΫεο ηνπ Ωξγνπ ηεο παξΨιιεια κε ην Ωξγν 
ηεο αληηθαηΨζηαζεο ζσιΪλσλ χδξεπζεο  ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ζηελ πφιε ηνπ ΓΪκνπ 

ΘηιθΫο, γηα ηνλ ιφγν φηη νη νδνΫ πνπ ελδηαθΩξνπλ ηελ σο Ψλσ εηαηξΫα ζπκπΫπηνπλ κε ηηο 
νδνχο ηνπ Ωξγνπ ηεο Γ.Δ..Α. 

Γηα ηνπο αλσηΩξσ ιφγνπο θαιεΫηαη ην Γ.Π. λα εμεηΨζεη ην αλσηΩξσ αΫηεκα θαζψο απηφ 
εκπΫπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηηο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο. 
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Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα 
απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην 
Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Ρελ Ψδεηα εθζθαθΪο θαη δηΩιεπζεο δηθηχσλ - εθηΩιεζε Ωξγσλ παξΨιιεια κε ην 

Ωξγν ηεο αληηθαηΨζηαζεο ζσιΪλσλ χδξεπζεο  ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο. 
 

 Πε πεξΫπησζε νπνηαζδΪπνηε βιΨβεο ε δεκΫαο θαηΨ ηελ εθηΩιεζε Ωξγσλ ηεο 
εηαηξΫαο «ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΓΗΘΡΑ ΘΑΙΥΓΗΥΛ ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ Δ.Ξ.Δ.» ε Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο 

δελ ζα θΩξεη θακΫα επζχλε. 
 

 
 

 
 
Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 1-4/12.01.2017. 

 
 

 
ΘΔΚΑ 5ν- Απόθαζε 1-5/12.1.2017. 

Απόθαζε επί ηεο επηζηνιήο Ξέηξνπ Θνπγεβεηόπνπινπ ΔΓΔ πεξί ηνπ έξγνπ : 
«Ιεηηνπξγία θαη Ππληήξεζε Ζιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ Θηιθίο».  
  

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 
Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ θ. ΗσΨλλε Ξαξαγηφ Ξνιηηηθφ Κεραληθφ, 
πξντζηΨκελν ηεο Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο θαη πξφεδξν ηεο Δ.Γ. ηνπ Ωξγνπ : «Ιεηηνπξγία 

θαη Ππληήξεζε Ζιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ Θηιθίο», ν νπνΫνο Ωζεζε 
ππφςε ηνπ Γ.Π.  ηελ επηζηνιΪ ηνπ θ. ΞΩηξνπ Θνπγεβεηφπνπινπ  ΔΓΔ πεξΫ ηνπ αλσηΩξσ 

Ωξγνπ, θαζψο επΫζεο θαη ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ ηνπ ΓΪκνπ ΘηιθΫο, 
ΠηακαηΫνπ ΘαληαξηδΪ, δηθεγφξνπ πνπ Ωρεη απηνιεμεΫ σο εμΪο : 

 

Δηζήγεζε: Ζ Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο δεκνζΫεπζε ΓηαθΪξπμε αλνηθηΪο δηαδηθαζΫαο γηα ηελ επηινγΪ 
αλαδφρνπ ηνπ Ωξγνπ “ιεηηνπξγΫα θαη ζπληΪξεζε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηΨζεσλ ΓΪκνπ 

ΘηιθΫο” εθηηκψκελεο αμΫαο 64.480,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ Φ.Ξ.Α. Νη πξνζθνξΩο 
ησλ ελδηαθεξνκΩλσλ Ωπξεπε λα ππνβιεζνχλ κΩρξη ηηο 5-1-2017.  

Ν ΞΩηξνο Θνπγεβεηφπνπινο Κερ/γνο – Δ.Γ.Δ. απΩζηεηιε ζηελ ΓΔΑ ΘηιθΫο κΩζσ θαμ ζε 

κε εξγΨζηκεο ψξεο, ηελ 4-1-2017 θαη ψξα 23:12 ηελ απφ 4-1-2017 επηζηνιΪ ηνπ πνπ 
Ωιαβε αξ. πξσηνθφιινπ εηζεξρνκΩλσλ 13/5-1-2017, ζηελ νπνΫα επΫ ιΩμεη αλαθΩξεη “δηα 

ηεο παξνχζεο επηζηνιΪο ζα Ϊζεια λα ζαο επηζεκΨλσ νξηζκΩλεο παξαηππΫεο πνπ 
εληνπΫζηεθαλ ζηα ηεχρε δεκνπξαζΫαο ηνπ δηαγσληζκνχ....” 

Νη φξνη ηεο δηαθΪξπμεο γηα ηελ επηινγΪ αλαδφρνπ κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ κφλν κε 

Ωλζηαζε θαη ππφ ηηο εηδηθψο νξηδφκελεο ζηε λνκνζεζΫα θαη ζηε δηαθΪξπμε πξνυπνζΩζεηο 
θαη δηαηππψζεηο. Πχκθσλα κε ην Ψξζξν 127 παξ.1 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ην Ψξζξν 4.3 

ηεο δηαθΪξπμεο, ε Ωλζηαζε θαηΨ ησλ φξσλ ηεο δηαθΪξπμεο ππνβΨιιεηαη κΩρξη πΩληε (5) 
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εκΩξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο πξνζθνξψλ. ΞαξαιιΪισο ζηελ 

παξΨγξαθν 2 ηνπ Ψξζξνπ 127 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζην Ϋδην Ψξζξν ηεο δηαθΪξπμεο 
νξΫδεηαη φηη γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ψζθεζεο Ωλζηαζεο, απαηηεΫηαη, κε ηελ θαηΨζεζε ηεο 
Ωλζηαζεο, ε θαηαβνιΪ παξαβφινπ ππΩξ ηνπ ΓεκνζΫνπ πνζνχ Ϋζνπ κε ην Ωλα ηνηο εθαηφ 

(1%) επΫ ηεο εθηηκψκελεο αμΫαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξΨβνιν απηφ απνηειεΫ δεκφζην 
Ωζνδν.  

Δθφζνλ ν αλσηΩξσ εξγνιΪπηεο δεκνζΫσλ Ωξγσλ ζεσξνχζε φηη ππΨξρνπλ παξαηππΫεο θιπ 
φθεηιε λα θαηαζΩζεη εκπξνζΩζκσο Ωλζηαζε ζπλνδεπφκελε απαξαηηΪησο απφ ην 
αλαινγηθφ παξΨβνιν. ΔΨλ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο σο αλαζΩηνπζα 

ΑξρΪ πξνρσξνχζε ζε εμΩηαζε ηνπ πεξηερνκΩλνπ ηνπ εγγξΨθνπ πνπ ραξαθηεξΫδεηαη κελ 
σο επηζηνιΪ αιιΨ θαη΄νπζΫαλ απνηειεΫ Ωλζηαζε, ζα παξαβΫαδε ζαθψο ηηο αλσηΩξσ 

δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 127 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηνπ Ψξζξνπ 4.3 ηεο ΓηαθΪξπμεο 
θξΫλνληαο σο παξαδεθηΪ ηελ πξφηαζε ησλ φπνησλ ιφγσλ επηθαιεΫηαη ζ΄απηΪλ ν 

ελδηαθεξφκελνο θαη απνδερφκελν λα εμεηΨζεη ηελ λνκηκφηεηα θαη ηελ αιΪζεηα απηψλ, αλ 
θαη Ωρνπλ πξνβιεζεΫ εθπξνζΩζκσο θαη απαξαδΩθησο ρσξΫο ηελ ζπλππνβνιΪ ηνπ λνκΫκνπ 
παξαβφινπ πνπ απνηειεΫ δεκφζην Ωζνδν.  

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ θ. ΗσΨλλε 
Ξαξαγηνχ, Ωπεηηα απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ.1069/1980, φπσο 
ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

Λα κελ ιεθζεΫ ππφςε ε απφ 4-1-2017 επηζηνιΪ ηνπ ΞΩηξνπ Θνπγεβεηφπνπινπ Κερ/γνπ 
– Δ.Γ.Δ. πνπ απεζηΨιε ζηελ Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο κΩζσ θαμ ζε κε εξγΨζηκεο ψξεο, ηελ 4-1-

2017 θαη ψξα 23:12 θαη Ωιαβε αξ.πξσηνθφινπ εηζεξρνκΩλσλ 13/5-1-2017 σο 
ππνβιεζεΫζα απαξαδΩθησο γηα ηνπο εηδηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ αλαθΩξνληαη αλσηΩξσ. 

 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 1-5/12-01-2017. 
 

 
 

ΘΔΚΑ 6ν- Απόθαζε1-6/12.1.2017. 

Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνύ πξσηνθόιινπ. 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην EKTO ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 

Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 
 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ κΩινο ηνπ ΓΠ - Δθπξφζσπν ησλ 
εξγαδνκΩλσλ ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫοθ. ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν, ε νπνΫα Ωζεζε 
ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηΩιεζεο ηεο πξνκΪζεηαο πξνγξΨκκαηνο ειεθηξνληθνχ 

πξσηνθφιινπ ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο : 
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ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:   Δθαξκνγή Ζιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ. 

 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:   Πξνζθνξά αξηζκφο πξσηνθφιινπ 42/11-1-2017 

 

3. ΚΟΠΟ:  Δγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΣΡΗΣΧΝ/Ζιεθηξνληθφ Πξσηφθνιιν . 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:   ΖΓΔΤΑ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ  Δγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΣΡΗΣΧΝ/Ζιεθηξνληθφ Πξσηφθνιιν . 

πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΡΗΣΧΝ / Ζιεθηξνληθφ πξσηφθνιιν 
 
χζηεκα ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ θαη δηαρείξηζεο - αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ. 
 
 Σήξεζε αξρείνπ εηζεξρνκέλσλ / εμεξρνκέλσλ φπνππεξηέρνληαη, ηα εμήο : 

o Αξηζκφο πξσηνθφιινπ θαη έηνο, εκεξνκελία.  
o ηνηρεία απνδέθηε ή/ θαη απνζηνιέα (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θιπ) 
o Σφπνο έθδνζεο, ηφπνο επίδνζεο (ρξέσζε ζε ππεξεζία, ηκήκα, ππάιιειν). 
o Ζ εκεξνκελία επίδνζεο εγγξάθνπ ζηνλ απνδέθηε. 
o Πεξίιεςε εγγξάθνπ. 

 Αλαδήηεζε θαη ηαμηλφκεζε κε ρξήζε νπνηνπδήπνηε ζπλδπαζκνχ θξηηεξίσλ. 
 Απηφκαηνο αξηζκφο πξσηνθφιινπ . 
 Άκεζε ζάξσζε θαη ειεθηξνληθή απνζήθεπζε ηεο εηθφλαο ηνπ εγγξάθνπ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. 
 Δθηχπσζε απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο εγγξάθνπ. 
 Έλδεημε γηα ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ην δηαθηλνχκελν έγγξαθν (αξρεηνζέηεζε, αλακνλή 

δηεθπεξαίσζεο, απάληεζε) 
 πζρεηίζεηο εγγξάθσλ. 
 Παξαθνινχζεζε αιιεινγξαθίαο 
 Ηζηνξηθφ ελεξγεηψλ. 
 Πνιιαπινί θάθεινη αξρεηνζέηεζεο. 
 Απεξηφξηζηα ηκήκαηα θαη ππάιιεινη. 
 Σαθηηθνί ζπλαιιαζζφκελνη (απνζηνιείο / παξαιήπηεο), θαθέισλ αξρείνπ. 
 Δθηχπσζε θαηαζηάζεσλ εηζεξρνκέλσλ, εμεξρνκέλσλ. 
 Δθηχπσζε βηβιίνπ 
 Άκεζε ζχλδεζε κε ηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα ηεο  Softworks. 
 
 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
 
Ηζρχνπλ γηα φια ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα. 
 Client / Server. 
 Βάζεδεδνκέλσλ Oracle RDBMS. 
 Γξαθηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 
 ηαζκνίεξγαζίαο Windows (Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, XP) ή Linux. 
 Server Linux, Windows (2012, 2008, 2003), Unix. 
 Multi user ρσξίο locks (optimistic concurrency). 
 Client data cashing. 
 Βέιηηζηε ρξήζε ηνπ bandwidth ηνπ δηθηχνπ γηα απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ζε δίθηπα ρακειήο ηαρχηεηαο 

(dialup, internet). 
 Δπηθνηλσλία κε Excel, Word, e-mail θαη άιια πξνγξάκκαηα. 
 Γπλαηφηεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ρσξίο ρξήζε mouse κε ηελ ρξήζε functionkeys. 
 Σαπηφρξνλε εθηέιεζε πνιιψλ εξγαζηψλ (πνιιά αλνηθηά ηαπηφρξνλα παξάζπξα). 
 Πνιιαπιά θιεηδηά αλαδήηεζεο.  
 ρεηηθέο εξγαζίεο ζε ηνπηθφ menu. 
 Έιεγρνο πξφζβαζεο ζηηο εξγαζίεο θαηά ρξήζηε / ξφιν. 
 Παξακεηξνπνίεζε ησλ εθηππψζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο. 
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 ρεδηαδφκελεο εθηππψζεηο εληχπσλ (πρ παξαζηαηηθψλ). 
 Context sensitive help. 
 Calendar, calculator, notepad. 
 Διεχζεξν θείκελν θαη εηθφλα ζε φια ηα «αξρεία». 
 Γξαθηθέο παξαζηάζεηο. 
 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΞΗΑ 

ΣΡΗΣΧΝ / Πξσηφθνιιν (2 ρξήζηεο) 

Δθαξκνγή δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ 

(εηζεξρφκελα, εμεξρφκελα, αηηήζεηο θιπ) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ην ζχζηεκα ΣΡΗΣΧΝ. 

1 1.000,00 

 ΑΘΡΟΗΜΑ 1.000,00 

 Φ.Π.Α.24%    240,00 

 ΤΝΟΛΟ 1.240,00 

 

ηελ αμία ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά θαη ηα παξαθάησ : 

 Άδεηεορξήζεο Oracle Database Server. 

 Δγθαηάζηαζε πξνγξακκάησλ. 

 Δθπαίδεπζε 3 ψξεο. 

 Οινθιεξσκέλε Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηνλ πξψην ρξφλν ε νπνία πεξηιακβάλεη : 

- Παξνρή λέσλ βειηησκέλσλ εθδφζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. 

- Γηφξζσζε ηπρφλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ιαζψλ. 

- Σειεθσληθή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ. 

- Σερληθή ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ. 
Σειευπνζηήξημε : Σερληθή ππνζηήξημε κέζσ απνκαθξπζκέλεο ζχλδεζεο Internet. 
 
 

 
5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:   H δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα  πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ  
 
1.000,00  Δπξψ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 
Ύδξεπζεο  
 
Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  
 

Ζ ΓΔΑ ΘηιθΫο ζπκπεξηΩιαβε ζην δηαγσληζκφ πνπ δηεμΪγαγε γηα ηελ πξνκΪζεηα ινγηζκηθνχ 
γηα ην πξφγξακκα δηαρεΫξηζεο χδξεπζεο θαη ινγηζηηθΪο θαη πξφγξακκα πξσηνθφιινπ, ην 
νπνΫν δελ πξνκεζεχηεθε Ψκεζα, εΫρε φκσο δεζκεπηηθΪ πξνζθνξΨ. 

Ρψξα, ελεξγνπνηψληαο ηελ πξνζθνξΨ ηεο εηαηξΫαο πξνηεΫλεηαη ε πξνκΪζεηα ηνπ 

πξσηνθφιινπ απφ ηελ αλΨδνρν εηαηξΫα SOFTWORKS, επεηδΪ ζπλεξγΨδεηαη απφιπηα κε ην 
Ψιιν ινγηζκηθφ ησλ πξνγξακκΨησλ χδξεπζεο θαη ινγηζηηθΪο  θαη εΫλαη ζε ηδηαΫηεξα 
ρακειΪ ηηκΪ, ιφγσ ηεο ππΨξρνπζαο δΩζκεπζεο ηεο εηαηξΫαο. 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα 

απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ.1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην 
Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 
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Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη 

 

 

 ΓΩρεηαη ηελ εηζΪγεζε ηεο ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫαο. 

 

 Ρελ  ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ ζπληΨρζεθε απφ ηελ ΓηνηθεηηθΪ πεξεζΫα ηεο Γ.Δ..Α. 

ΘηιθΫο. 

 

 Γεζκεχεη πΫζησζε 1.000,00 € ζε βΨξνο ηνπ Θ.Α. 16.17  (ΔΜΝΓΑ 

ΑΛΑΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖΠ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ Ζ/ & ΙΝΗΞΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Ωηνπο 2016. 

 

 Ρελ απεπζεΫαο αλΨζεζε ηεο πξνκΪζεηαο ζηελ επηρεΫξεζε : SOFTWORKS A.E., κε, 

Έδξα : Γ. ΦξαληδΪ 1 & Κηρ. Τειινχ 30, ΘεζζαινλΫθε, ΑΦΚ : 999717306θαη Γ.Ν.. : 

ΦΑΔ ΘεζζαινλΫθεο,  Ωλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 1.000,00 € (πιΩνλ Φ.Ξ.Α.). 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκΪζεηαο  ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  

θαη ζα βαξχλεη ηελ  πΫζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 16.17  (ΔΜΝΓΑ 

ΑΛΑΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖΠ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ Ζ/ & ΙΝΗΞΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  

νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2017, φπνπ πξνβιΩθζεθε ζρεηηθΪ δαπΨλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 

 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 1-6/12.1.2017. 

 
 

 
ΘΔΚΑ 7ν- Απόθαζε 1-7/12.1.2017. 

Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο : «Ξξνκήζεηα πδξνκέηξσλ Γ.Δ. Θηιθίο».  

  

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην ΔΒΓΝΚΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 
Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ θ. ΖιΫα ΑβξακΫδε, Γ. ΓηεπζπληΪ ηεο 

Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.  ηνλ ηξφπν εθηΩιεζεο ηεο πξνκΪζεηαο : 
«Ξξνκήζεηα πδξνκέηξσλ Γ.Δ. Θηιθίο» ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ ΡερληθΪ Έθζεζε 

πνπ Ωρεη σο εμΪο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
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1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ. 
 
 

2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:  Πξνζθνξά  αξηζκφο πξσηνθφιινπ : 34/10-01-2017 

 

3. ΚΟΠΟ: Ζ  ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ άκεζε πξνκήζεηα πδξνκέηξσλ γηα ηελ Γ.Δ. Κηιθίο. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Άκεζε πξνκήζεηα πδξνκέηξσλ , ιφγσ ησλ ηδηαίηεξα ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ηεο 

εθηίκεζεο  φηη ζα ππάξμεη αλακελφκελε ζξαχζε πδξνκέηξσλ απφ ηελ παγσληά  απφ 500-1000 

ηεκάρηα, πνζφηεηα πνπ δελ είλαη απνζεκαηνπνηεκέλε ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Δπίζεο ππάξρεη θφβνο έιιεηςεο πδξνκέηξσλ ζηελ αγνξά, επεηδή ε θαθνθαηξία είλαη γεληθφηεξε. Γηα 

ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη άκεζα ε πξνκήζεηα 335 (ηξηαθνζίσλ ηξηάληα πέληε )  πδξνκέηξσλ κεηά απφ 

ηειεθσληθή έξεπλα αγνξάο κε έγθξηζε κνλνκεινχο νξγάλνπ. Ζ ηηκή κνλάδνο ησλ πδξνκέηξσλ είλαη 

ρακειφηεξε απφ ηελ επηηεπρζείζα ζηνλ  πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ.          

 

 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

      

Α.Σ. Δίδνο Πξνκήζεηαο Μνλ. Μεηξ. Πνζφη. Σηκή Μνλ. (€)  Γαπάλε (€)  

            

1 

Τδξνκεηξεηέο  ½’’  , μεξνχ ηχπνπ   ,  
νλνκαζηηθήο παξνρήο Qn =1.5 m3/h (Q3 
=2,5m3/h) , κεηξνινγηθήο θιάζεο Β  (R80) 
κε ζεη νξεηράιθηλσλ ελσηηθψλ, κήθνπο 
110mm 

ηεκ 305          10,95         3.339,75    

2 

Τδξνκεηξεηέο  ¾’’  , μεξνχ ηχπνπ   ,  
νλνκαζηηθήο παξνρήο Qn =2.5 m3/h (Q3 
=4m3/h) , κεηξνινγηθήο θιάζεο Β  (R80) 
κε ζεη νξεηράιθηλσλ ελσηηθψλ  κήθνπο 
130mm 

ηεκ 20          16,30            326,00    

3 

Τδξνκεηξεηέο  1’’  , μεξνχ ηχπνπ   ,  
νλνκαζηηθήο παξνρήο  (Q3 =3,5m3/h) , 
κεηξνινγηθήο θιάζεο Β  (R160) κε ζεη 
νξεηράιθηλσλ ελσηηθψλ  

ηεκ 10          34,90            349,00    

  
  

    
ΤΝΟΛΟ   

(Αξηζκεηηθψο): 
    4.014,75    

            

        ΦΠΑ 24% 963,54 

        
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   

(Αξηζκεηηθψο): 
    4.978,29    
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5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 4.014,75 

Δπξψ          πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  

 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα 
απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ.1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην 

Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη 
 

 ΓΩρεηαη ηελ εηζΪγεζε ηνπ θ ΑβξακΫδε ΖιΫα. 

 

 Ρελ  ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ ζπληΨρζεθε απφ ηελ Ρ. .Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο. 

 

 Γεζκεχεη πΫζησζε  4.014,75 €  ζε βΨξνο ηνπ Θ.Α. 25.05.08 (ΓΗΑΦΝΟΑ 

ΑΛΑΙΩΠΗΚΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωηνπο 2016. 

 

 Ρελ απεπζεΫαο αλΨζεζε ηεο πξνκΪζεηαο ιφγσ ηνπ θαηεπεΫγνληνο, ζηελ επηρεΫξεζε : 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΙΔΒΗΕΑΘΖΠ Α.Δ., κε, Έδξα : ΑλαμηκΩλνπο 2 – Βνζπφξνπ, Θ. Ρνχκπα 

ΘεζζαινλΫθε, ΑΦΚ : 999717078 θαη Γ.Ν.. : ΦΑΔ ΘεζζαινλΫθεο,  Ωλαληη ηνπ πνζνχ 

ησλ 4.014,75  € (πιΩνλ Φ.Ξ.Α.). 

 

 ΔμνπζηνδνηεΫ ηνλ Γεληθφ ΓηεπζπληΪ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο λα πξνβεΫ ζηελ αλΨζεζε ηεο 

πξνκΪζεηαο θαη ηελ  ππνγξαθΪ ηεο ζρεηηθΪο ζχκβαζεο. 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκεζεηαο  ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  

θαη ζα βαξχλεη ηελ  πΫζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ. .Α. 25.05.08 (ΓΗΑΦΝΟΑ 

ΑΛΑΙΩΠΗΚΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2017, φπνπ 

πξνβιΩθζεθε ζρεηηθΪ δαπΨλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 

 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 1-7/12-01-2017. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 8ν–  Απόθαζε 1-8/12.1.2017. 
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Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο : «Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
θαηλνύξηνπ inverter 160kw ζην Θεληξηθό Αληιηνζηάζην Πηαπξνρσξίνπ» 
πξνϋπνινγηζκνύ : 12.000,00 € Θσδηθνύ εμόδσλ: 12.01.  
 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην ΝΓΓΝΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 
Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ θ. ΘνξθνηΫδε ΘσλζηαληΫλν, 

Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ  ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ 
πξνκΪζεηα θαη ηνπνζΩηεζε θαηλνχξηνπ inverter 160kw ζην Θεληξηθφ ΑληιηνζηΨζην 
ΠηαπξνρσξΫνπ πξνυπνινγηζκνχ : 12.000,00 € Θσδηθνχ εμφδσλ: 12.01., ζχκθσλα κε ηελ 

παξαθΨησ ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο : 

ΡΔΣΛΗΘΖ EΘΘΔΠΖ  

 

ΡΗΡΙΝΠ : ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ INVERTER ΗΠΣΝΠ 160 KW 

Πην θεληξηθφ αληιηνζηΨζην ΠηαπξνρσξΫνπ  ππΨξρνπλ εγθαηεζηεκΩλα δχν inverter  (ξπζκηζηΩο 

ζηξνθψλ αζχγρξνλσλ θηλεηΪξσλ) κΨξθαο ΑΒΒ, ηχπνπ ACS 550, ηζρχνο 160KW Ωθαζην. Ρα ελ 

ιφγσ inverter ηξνθνδνηνχλ ηελ θχξηα θαη εθεδξηθΪ   αληιΫα, πνπ ηξνθνδνηoχλ  κε λεξφ  ηνπο 

νηθηζκνχο, Πηαπξνρψξη, Κ. Βξχζε, Κεηαιιηθφ, ΘαζηαληΩο, Σσξχγη, ΒαπηηζηΪ θαη Ξ. Γπλαηθφθαζηξν. 

Ρν inverter πνπ ηξνθνδνηεΫ ηελ θχξηα αληιΫα Ωρεη ραιΨζεη (βξαρπθπθιψλεη). ΔπεηδΪ ζην ελ ιφγσ 

inverter πξηλ δχν ρξφληα Ωρεη γΫλεη Ϊδε επηζθεπΪ, θξΫλεηαη ζπκθΩξνπζα ε πξνκΪζεηα θαηλνχξγηνπ. 

Ρν ραιαζκΩλν inverter εΫλαη κΨξθαο ΑΒΒ, ηχπνπ ACS 550 ηζρχνο 160 KW, θαη δηαζπλδΩεηαη κε 

Ψιιν πθηζηΨκελν inverter ABB ACS 550 Ϋδηαο ηζρχνο , θαη κε ηνλ πΫλαθα απηνκαηηζκνχ κε PLC 

siemens S7-200. Γηα λα κελ  απαηηεζνχλ ηξνπνπνηΪζεηο ζην πξφγξακκα απηνκαηηζκνχ ηνπ PLC, 

ζην ζεη παξακεηξνπνΫεζεο ηνπ inverter,  θαη ζηα ειεθηξνινγηθΨ ζρΩδηα θαισδΫσζεο, πξνηεΫλεηαη 

ην θαηλνχξγην inverter λα εΫλαη Ϋδηαο κΨξθαο θαη Ϋδηνπ αθξηβψο ηχπνπ κε ην πθηζηΨκελν 
ραιαζκΩλν. 

ΚεηΨ απφ Ωξεπλα αγνξΨο ζπληΨρζεθε ν παξαθΨησ πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πξνκΪζεηα θαη εξγαζΫα 
εγθαηΨζηαζεο ηνπ θαηλνχξγηνπ inverter. 

Δλδεηθηηθόο Ξξνϋπνινγηζκόο  

 

Α/Α ΔΫδνο ιηθνχ ΚνλΨδα Κεηξ. Ξνζφη. ΡηκΪ Πχλνιν 

1 ΞξνκΪζεηα Inverter  ηζρχνο 160 KW, 

κΨξθαο ΑΒΒ, ηχπνο ASC 550, επΫηνηρν 

(ηνπνζΩηεζε εθηφο κεηαιιηθνχ 

εξκαξΫνπ), πξνζηαζΫαο IP54, κε βΨζε 

ηελ αληΫζηνηρε ηερληθΪ πξνδηαγξαθΪ. 

Ρεκ. 1 11.500,00   11.500,00   

2 

 

 

 

ΔξγαζΫα ηνπνζΩηεζεο , 

παξακεηξνπνΫεζεο θαη   ειεθηξηθΪο 

ζχλδεζεο,  inverter ηζρχνο 160 KW, κε 

βΨζε ηελ αληΫζηνηρε ηερληθΪ 

πξνδηαγξαθΪ. 

Ρεκ. 1 500,00   500,00   

   

ΠΛΝΙΝ : 12000,00   

   

ΦΞΑ 24% : 2880,00 

   

ΑΘΟΝΗΠΚΑ : 14880,00 
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Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πξνκήζεηαο  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 12.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 24%. ρεηηθφ CPV 
31155000-7 (αλαζηξνθείο ζπρλφηεηαο – inverter)   

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα 
απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην 
Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95). 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 ΓΩρεηαη ηελ εηζΪγεζε ηνπ θ. ΘνξθνηΫδε ΘσλζηαληΫλνπ. 
 

Ρνλ ηξφπν εθηΩιεζεο ηεο πξνκΪζεηαο κε ηΫηιν :  «ΞξνκΪζεηα θαη ηνπνζΩηεζε θαηλνχξηνπ 
inverter 160kw ζην Θεληξηθφ ΑληιηνζηΨζην ΠηαπξνρσξΫνπ», κε ηε δηαδηθαζΫα ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ (Ψξζξν 117 λφκνο 4412/2016). 

 ΔμνπζηνδνηεΫ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.Π. γηα ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζρεηηθΪο ζχκβαζεο. 

 

 Γηαπηζηψλεη φηη εγγξΨθεθε πΫζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ Ωηνπο 2017. ΠπγθεθξηκΩλα 

ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκΪζεηαο  ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  

θαη ζα βαξχλεη ηελ  πΫζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 12.01 (ΡΔΣΛΗΘΔΠ 

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο γηα ην Ωηνο 2017 φπνπ 

πξνβιΩθζεθε ζρεηηθΪ δαπΨλε. 

 

 Γεζκεχεη πΫζησζε 12.000,00 € ζε βΨξνο ηνπ Θ.Α. 12.01 (ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ)  

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωηνπο 2017. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 

 

 Ρηο ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Ξξφζθιεζεο εθδΪισζεο 

ελδηαθΩξνληνο γηα ηελ «ΞξνκΪζεηα θαη ηνπνζΩηεζε θαηλνχξηνπ inverter 160kw ζην 

Θεληξηθφ ΑληιηνζηΨζην ΠηαπξνρσξΫνπ» πνπ ζπληΨρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. 

ΘηιθΫο (ΔπηζπλΨπηεηαη θαη απνηειεΫ αλαπφζπαζην ηκΪκα ηεο παξνχζεο). 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ INVERTER  ΗΥΤΟ 160 KW 

Σίηινο: Πξνκήζεηαο Inverter ηζρχνο 160 KW 

αο αλαθνηλψλνπκε φηη ε ΓΔΤΑ Κηιθίο κε βάζε ηελ απφθαζε ……. ζα δηελεξγήζεη κε απεπζείαο αλάζεζε ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα inverter ηζρχνο 160 KW» 

Ζ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε  ξπζκηζηή ζηξνθψλ αζχγρξνλσλ θηλεηήξσλ 
(inverter),  ηζρχνο 160 KW, ην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ζην θεληξηθφ αληιηνζηάζην ηαπξνρψξη θαη ζα ειεθηξνδνηεί 
ηελ θχξηα αληιία πνπ ηξνθνδνηεί ηνπο νηθηζκνχο, ηαπξνρψξη, Μ. Βξχζε, Μεηαιιηθφ, Καζηαληέο, Υσξχγη, 
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Βαπηηζηή θαη Π. Γπλαηθφθαζηξν. Σν ελ ιφγσ inverter πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζεη άιιν ραιαζκέλν inverter ίδηαο 
ηζρχνο. 

Σν ραιαζκέλν inverter είλαη κάξθαο ΑΒΒ, ηχπνπ ACS 550 ηζρχνο 160 KW, θαη δηαζπλδέεηαη κε άιιν 
πθηζηάκελν inverter ABB ACS 550 ίδηαο ηζρχνο , θαη κε πίλαθα απηνκαηηζκνχ κε PLC siemens S7-200. Γηα λα 
κελ  απαηηεζνχλ ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφγξακκα απηνκαηηζκνχ ηνπ PLC, ζην ζεη παξακεηξνπνίεζεο ηνπ 
inverter,  θαη ζηα ειεθηξνινγηθά ζρέδηα θαισδίσζεο, πξνηείλεηαη ην θαηλνχξγην inverter λα είλαη ίδηαο κάξθαο 
θαη ίδηνπ αθξηβψο ηχπνπ κε ην πθηζηάκελν ραιαζκέλν. 

Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο εληφο δψδεθα (12) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
αλάξηεζε ηεο παξνχζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο,  δειαδή έσο ηελ …………… - 2017  θαη ψξα 12:00. 
Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη ην θάθειν  δηθαηνινγεηηθψλ  θαη ηνλ θάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
Ο θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζα πεξηέρεη: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. 

2. απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ ε ηζρχο ηνπ δελ ζα έρεη ιήμεη έσο ηελ  εκεξνκελία 

θαηάζεζεο πξνζθνξάο 

3.  απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πνπ ε ηζρχο ηνπ δελ ζα έρεη ιήμεη έσο ηελ  εκεξνκελία 

θαηάζεζεο πξνζθνξάο. 

4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ ν νπνία ν ππνςήθηνο  αλάδνρνο ζα δειψλεη  ηνλ αξηζκφ ηνπ 

FAX πνπ ζα δέρεηαη ηηο εληνιέο απφ ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη  ζα πεξηέρεη : 

1. Σν έληππν ηεο  νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ην νπνίν  ζα θέξεη ηελ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ 

πξνζθέξνληνο. 

Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ν θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα βξίζθνληαη ζε εληαίν 
ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα αλαγξάθεη ηνλ ηίηιν «Πξνκήζεηα INVERTER ηζρχνο 160 KW » θαη ηελ επσλπκία 
ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

Ζ απνζηνιή ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Καηάζεζε ζθξαγηζκέλεο  νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 1
ν
 ΥΛΜ Κηιθίο – 

Ξεξφβξπζεο ( Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα θαηαηεζεί ζην πξσηφθνιιν) 

Ζ θαηάζεζε  ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο  κπνξεί λα γίλεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξψλ 
(courier). Σν άλνηγκα ησλ θαθέισλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ εκέξα ιήμεο ηεο θαηάζεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ  θαη ψξα 12:15. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη ζην άλνηγκα ησλ θαθέισλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

Γηα λα είλαη επθνιφηεξνο ν έιεγρνο θαη ε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξέπεη θαηά ηελ απνζηνιή ηεο 
πξνζθνξάο λα ρξεζηκνπνηεζεί ην έληππν ηεο ΓΔΤΑΚ κε ηίηιν  νηθνλνκηθή  πξνζθνξά. Έθαζηε 
πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε φια ηα είδε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εηδάιισο ζεσξείηαη άθπξε. 
Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε βάζε ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε 
ηηκή. 

Ο αλάδνρνο πνπ ζα επηιερζεί σο κεηνδφηεο, ζα πξέπεη  λα πξνζέιζεη εληφο 10 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε, γηα  λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε. 

Ζ παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ inverter ζα γίλεη ζην θεληξηθφ αληιηνζηάζην ηεο ΓΔΤΑΚ ζην ηαπξνρψξη , 
νπνηνδήπνηε θφζηνο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ βαξχλεη ηνλ ίδην ην πξνκεζεπηή. 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα κήλα. 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α Δίδνο Τιηθνχ 
Μνλάδα 
Μεηξεζ. 

Σερλ. 
Πεξηγξ. 

Πνζφη. Σηκή χλνιν 

1 Πξνκήζεηα Inverter ηζρχνο 160 KW, 
κάξθαο ΑΒΒ, ηχπνο ASC 550, 
επίηνηρν (ηνπνζέηεζε εθηφο 
κεηαιιηθνχ εξκαξίνπ), πξνζηαζίαο 
IP54, κε βάζε ηελ αληίζηνηρε 
ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

Σεκ. A1 1 11.500,00   11.500,00   

2 Δξγαζία ηνπνζέηεζεο , 
παξακεηξνπνίεζεο θαη   ειεθηξηθήο 
ζχλδεζεο,  inverter ηζρχνο 160 KW, 
κε βάζε ηελ αληίζηνηρε ηερληθή 
πξνδηαγξαθή. 

Σεκ. Α2 1 500,00   500,00   

    
ΤΝΟΛΟ : 12000,00   

    
ΦΠΑ 24% : 2880,00 

    
ΑΘΡΟΗΜΑ : 14880,00 

 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔ 
 

 
Σερληθή πεξηγξαθή  Α1 

Πξνκήζεηα inverter ηζρχνο 160 KW 
 

Πξνκήζεηα Ρπζκηζηή ζηξνθψλ  (inverter)  νλνκαζηηθήο ηζρχνο 160 KW, νλνκαζηηθήο ηάζεο 380..480 V / 48 … 
63 Hz (3ph), θαηάιιειν γηα αζχγρξνλνπο ηξηθαζηθνχο θηλεηήξεο. Θα είλαη θαηάιιειν γηα επίηνηρε εγθαηάζηαζε 
εθηφο κεηαιιηθνχ εξκαξίνπ, κε πξνζηαζία ΗΡ 54. Θα είλαη ίδηαο κάξθαο θαη ίδηνπ ηχπνπ κε ην ραιαζκέλν πνπ 
πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζεη, θαη ζπγθεθξηκέλα ζα είλαη κάξθαο ΑΒΒ,  θαη ηχπνπ ACS 550. ηελ ηηκή ηεο 
πξνκήζεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη ην ρεηξηζηήξην παξακεηξνπνίεζεο. Σν inverter ζα παξαδνζεί ζηελ απνζήθε ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 
 

Σερληθή πεξηγξαθή  Α2 
Δξγαζία ηνπνζέηεζεο, παξακεηξνπνίεζεο θαη ειεθηξηθήο ζχλδεζεο inverter 160 KW. 

 
Δξγαζία παξαιαβήο ηνπ inverter  απφ ηελ απνζήθε, κεηαθνξά ζην θεληξηθφ αληιηνζηάζην ηαπξνρσξίνπ, 
ηνπνζέηεζε, θαη ζχλδεζε κε ηα θαιψδηα ηζρχνο ηεο ηξνθνδνζίαο, ηα θαιψδηα ηζρχνο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα θαη 
ηα θαιψδηα απηνκαηηζκνχ. Θα αθνινπζήζεη παξακεηξνπνίεζε θαη  δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. Σν inverter ζα 
πξνγξακκαηηζζεί ψζηε λα εθηειεί  PID έιεγρν γηα ζηαζεξή  πίεζε  ζηελ έμνδν ππνβξχρηαο αληιίαο, νξηδφληηαο 
ηνπνζέηεζεο. 
 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 1-8/12.1.2017. 

 
 
ΘΔΚΑ 9ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 1-9/12.1.2017 
 
Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο : κε ηίηιν : «Ξξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηνπο 

εξγαδόκελνπο ηεο Ρ.. έηνπο 2017 (16/01/2017-31/3/2017)». 

 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην ΔΛΑΡΝ ζΩκα εκεξΪζηαο δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 
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ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θ. ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν θαη 

Δθπξφζσπν εξγαδνκΩλσλ ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ πξνκΪζεηα 

γΨιαθηνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Ρ.. Ωηνπο 2017, ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ ΡερληθΪ Έθζεζε 
πνπ Ωρεη σο εμΪο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΓΗΑΝΟΜΖ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2017 
                                                               (16/01/2017-31/3/2017). 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:     

 

3. ΚΟΠΟ: Ζ  ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο ζχκθσλα κε ηε Κιαδηθή πιινγηθή χκβαζε 

Δξγαζίαο . 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ 2/13-03-2014 πξάμε 

θαηάζεζεο ηεο Κιαδηθήο πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο κεηαμχ ηεο Έλσζεο Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Τ.Α) θαη ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ ζηηο Γεκνηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο φιεο ηεο Υψξαο ( Π.Ο.Δ.-Γ.Δ.Τ.Α.), ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε 

πξνκήζεηα γάιαθηνο ζηνπο έρνληεο αλζπγηεηλφ επίδνκα. 

Οη θαλνληζηηθνί φξνη ηεο παξαπάλσ πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο έρνπλ ήδε ιήμεη ηελ 31/21/2016. Ζ 

παξνρή γάιαθηνο ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο πξάμεο Τπνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ (ΦΔΚ 38/28.12.2012)  πνπ 

πξνβιέπεη φηη «Οη θαλνληζηηθνί φξνη ηεο Δ πνπ ιήγεη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ γηα έλα ηξίκελν κεηά ηε ιήμεο 

ηεο»  

Ζ δαπάλε αθνξά ηελ πξνκήζεηα αγλνχ θξέζθνπ αγειαδηλνχ παζηεξησκέλνπ νκνγελνπνηεκέλνπ πιήξνπο 

γάιαθηνο κε φια ηα ιηπαξά ζε πγηεηλή  ζπζθεπαζία 1 ιίηξνπ θαη  ηε ρνξήγεζή ηνπ ζε 4 εξγαδφκελνπο ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα. Ζ ηηκή γάιαθηνο ζα παξακείλεη ίδηα κε ηελ πξνεγνχκελε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΛΑΚΣΟ   16-01-2017/31-03-2017 

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ 

1 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ  
ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (4 δηθαηνχρνη *12 

εκέξεο- ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2017*0,72 € /ιηη.) 

ΣΔΜ 48,00 0,72 € 34,56 € 

2 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ  
ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (4 δηθαηνχρνη *19 

εκέξεο ΦΔΒΡΟΤΡΗΟ 2017 *0,72 € /ιηη.) 

ΣΔΜ 76,00 0,72 € 54,72 € 

3 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ  
ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (17 δηθαηνχρνη *23 
εκέξεο ΜΑΡΣΗΟ 2017 *0,72 € /ιηη.) 

ΣΔΜ 92,00 0,72 € 66,24 € 

  
 
ΤΝΟΛΟ 

 216,00 0,72 155,52 € 

    ΤΝΟΛΟ 
155,52 € 
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    Φ.Π.Α. 13%   20,22 € 

    ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  175,74 € 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 155,52 Δπξψ          

πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο 

Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 

δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 2307/95 

(ΦΔΘ 113/15-06-95). 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 ΓΩρεηαη ηελ εηζΪγεζε ηεο θ. ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫαο. 
 

 ΔγθξΫλεη ηελ δηελΩξγεηα πξνκΪζεηαο γΨιαθηνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Ρ.. Ωηνπο 

2017 γηα ην ρξνληθφ δηΨζηεκα απφ 16-01-2017 Ωσο 31-03-2017 πνζφηεηαο δηαθνζΫσλ 

δεθαΩμη (216)  ζπζθεπαζηψλ 1 ιΫηξνπ αγειαδηλφ γΨια πιΪξεο ιεπθφ γηα ηελ ΓΔΑ 

ΘηιθΫο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθΨησ πΫλαθα:  

 

 

 

 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΝΠ 
ΠΛΝΙΝ 

1 ΑΓΔΙΑΓΗΛΝ ΓΑΙΑ ΞΙΖΟΔΠ  ΙΔΘΝ  

ΠΠΘ. 1 ΙΗΡΟΝ  (4 δηθαηνχρνη *12 

εκΩξεο- ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2017*0,72 € 

/ιηη.) 48,00 0,72 € 34,56 € 

2 ΑΓΔΙΑΓΗΛΝ ΓΑΙΑ ΞΙΖΟΔΠ  ΙΔΘΝ  

ΠΠΘ. 1 ΙΗΡΟΝ  (4 δηθαηνχρνη *19 

εκΩξεο ΦΔΒΟΝΟΗΝΠ 2017 *0,72 € 

/ιηη.) 76,00 0,72 € 54,72 € 

3 ΑΓΔΙΑΓΗΛΝ ΓΑΙΑ ΞΙΖΟΔΠ  ΙΔΘΝ  

ΠΠΘ. 1 ΙΗΡΟΝ  (17 δηθαηνχρνη *23 

εκΩξεο ΚΑΟΡΗΝΠ 2017 *0,72 € /ιηη.) 92,00 0,72 € 

66,24 € 

 

  
 

ΠΛΝΙΝ 
216,00 0,72 155,52 € 

    ΠΛΝΙΝ 155,52 € 

    Φ.Ξ.Α. 13%   20,22 € 

    ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  175,74 € 
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 Ζ πξνκΪζεηα ζα γΫλεη κε απεπζεΫαο αλΨζεζε ζηελ εηαηξΫα ΦΑΟΚΑ ΘΝΘΑΘΖ Α.Δ. κε 

Ωδξα: ΘΨησ απφζηνινη Λ. ΘηιθΫο, κε Α.Φ.Κ.: 999811294, Γ.Ν..: ΘηιθΫο, ζην πνζφ 

ησλ 155,52  € (πιΩνλ Φ.Ξ.Α.) 

 

 Γεζκεχεη πΫζησζε  155,52  € ζε βΨξνο ηνπ Θ.Α. 60.02.01 (ΙΝΗΞΔΠ 

ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΔΠ ΞΑΟΝΣΔΠ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωηνπο 2017. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζΫαο  ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  θαη 

ζα βαξχλεη ηελ  πΫζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ K.Α. 60.02.01 (ΙΝΗΞΔΠ 

ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΔΠ ΞΑΟΝΣΔΠ)ηνπ  νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2017, φπνπ πξνβιΩθζεθε ζρεηηθΪ 

δαπΨλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 

 

 
Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 1-9/12.1.2017. 

 
 
 
ΘΔΚΑ 10ν – Απόθαζε1-10/12.1.2017. 

Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο : «Θαηαγξαθή ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ έηνπο 
2017 γηα ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Θηιθίο», Ξξνϋπνινγηζκνύ: 
57.000,00 €, Θσδηθόο εμόδσλ: 61.93.07.  

Ν  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 

Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ θ. ΘπξηαδΫδε ΚηραΪι, ΞξντζηΨκελν ηεο 
ΝηθνλνκηθΪο – ΓηνηθεηηθΪο πεξεζΫαο ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ 

ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηΩιεζεο ηεο ππεξεζΫαο : «ΘαηαγξαθΪ ελδεΫμεσλ πδξνκΩηξσλ Ωηνπο 
2017 γηα ηηο ΓεκνηηθΩο Δλφηεηεο ηνπ ΓΪκνπ ΘηιθΫο» κε ηελ δηαδηθαζΫα ηνπ Ππλνπηηθνχ 
Γηαγσληζκνχ θαη' εθαξκνγΪ ηνπ Λ. 4412/2016, Ξξνυπνινγηζκνχ: 57.000,00 €, Θσδηθφο 

εμφδσλ: 61.93.07, ζχκθσλα κε ην παξαθΨησ ΞξσηνγελΩο ΑΫηεκα κε ηελ Ωθζεζε 
ζθνπηκφηεηαο απηνχ πνπ Ωρεη σο εμΪο: 

ΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 

1. ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

            Καταγραφι ενδείξεων  υδρομζτρων  ζτουσ 2017 για τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου Κιλκίσ 

2. ΧΕΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

           Διακιρυξθ  Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ 
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3. ΚΟΠΟ 

Η καταγραφι των ενδείξεων υδρομζτρων περιόδων κατανάλωςθσ ζτουσ 2017 για τισ Δθμοτικζσ 
Ενότθτεσ του Διμου Κιλκίσ 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

            Τρείσ καταγραφζσ των ενδείξεων υδρομζτρων  ζτουσ 2017 για τθν Δθμοτικι Ενότθτα Κιλκίσ και δφο 
καταγραφζσ των ενδείξεων  των υδρομζτρων ζτουσ 2017 για τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Γαλλικοφ, Ρικρολίμνθσ, 
Χζρςου, Δοϊράνθσ, Μουριϊν και Κρουςςίων 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

            Ρενιντα Επτά Χιλιάδεσ  Ευρϊ πλζον Φ.Ρ.Α. (57.000,00 € πλζον Φ.Ρ.Α.) 
 
 

ΕΚΘΕΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 
 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ διαχειρίηεται τθν καταγραφι ενδείξεων των υδρομζτρων τόςο ςτο Διμο Κιλκίσ όςο και ςτισ  
Δ.Ε. Κρουςςίων, Δ.Ε. Ρικρολίμνθσ, Δ.Ε. Χζρςου, Δ.Ε Δοϊράνθσ, Δ.Ε. Μουριϊν, Δ.Ε.  Γαλλικοφ. 
 
Λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ ο χρόνοσ καταγραφισ των ενδείξεων είναι πολφ μεγάλοσ με αποτζλεςμα να 
απαιτοφνται περιςςότερεσ ανκρωποϊρεσ για τουσ υδρονομείσ γιατί ο όγκοσ τθσ εργαςίασ είναι πολφ μεγάλοσ 
αν ςτα παραπάνω προςτεκοφν και ο ζλεγχοσ λακραίων ςυνδζςεων, ο επανζλεγχοσ υδρομζτρων, θ διακοπι 
τθσ υδροδότθςθσ των οφειλετϊν ι των αιτοφντων τθν διακοπι υδροδότθςθσ κλπ, δθλαδι τα κακθμερινά 
μικρά αιτιματα τω δθμοτϊν. 
 
Για τθν  κάλυψθ των παραπάνω απαιτιςεων προτείνεται θ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ ςε εξωτερικοφσ 
ςυνεργάτεσ, οι οποίοι κα εκτελοφν τισ ανατικζμενεσ υπθρεςίεσ υπό τισ εντολζσ των επιβλεπόντων μθχανικϊν 
τθσ υπθρεςίασ. 
Η ανάκεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ είναι επιβεβλθμζνο το ζτοσ 2016, επειδι με το υπάρχον προςωπικό 
τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ πρζπει να καλυφκοφν και οι πιεςτικζσ ανάγκεσ λόγω τθσ διεφρυνςθσ τθσ επιχείρθςθσ, θ 
οποία διπλαςίαςε ςχεδόν τον αρικμό των καταναλωτϊν και ςυνεπϊσ και των υδρομζτρων. 
Επειδι οι δθμοτικζσ ενότθτεσ δεν ζχουν ακριβι και επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία υδρομζτρων – ενδείξεων – 
καταναλωτϊν, το ζργο τθσ καταγραφισ, ζκδοςθσ λογαριαςμϊν και ειςπράξεων είναι ιδιαίτερα δυςχερζσ με 
ςυνζπεια τθν μείωςθ των εςόδων και τθν οικονομικι αδυναμία τθσ επιχείρθςθσ. 
Οι πάροχοι των υπθρεςιϊν κα λειτουργοφν ςε ςυνεργαςία με το προςωπικό τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ. Τα 
απαιτοφμενα υλικά και πάςθσ φφςεωσ εξαρτιματα κα παρζχονται από τθ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ. 
 
Υπάρχει άλλωςτε και ςχετικι νομολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΡΟΛΗΡΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΡΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ 
ΤΜΗΜΑ ΡΑΞΗ  71/2013 όπου ςφμφωνα με το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αναφζρεται:« Κατ’ εξαίρεςθ, ςτο 
βακμό που αυτό επιβάλλεται από τισ αρχζσ αναγκαιότθτασ και αποδοτικότθτασ, είναι δυνατι  θ  ανάκεςθ  ςε  
τρίτουσ,  ιδιϊτεσ  φυςικά  ι  νομικά  πρόςωπα, εργαςιϊν  ειδικισ  φφςθσ,  για  τθν  εκτζλεςθ  των  οποίων  
απαιτείται  είτε  προςωπικό  με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρία, που δεν διακζτει, ςε κάκε 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, το ιδθ υπθρετοφν προςωπικό, είτε θ χριςθ τεχνικϊν μζςων που δεν διακζτει ο 
οικείοσ διμοσ.» , ςτθν περίπτωςθ τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ υπάρχουν ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο οργανόγραμμα δφο 
υδρονομείσ οι καλφπτουν μόνο τθν Δ.Ε. Κιλκίσ 

Πηελ ζπλΩρεηα ν ΘπξηαδΫδε ΚηρΪι, ΞξντζηΨκελνο ηεο ΝηθνλνκηθΪο – ΓηνηθεηηθΪο πεξεζΫαο 
Ωζεζε πεξεηαΫξσ ππφςε ηνπ Γ.Π. φηη κε ηελ πξνηεηλφκελε  ππεξεζΫα θαιχπηνληαη νη 
ηξΩρνπζεο αλΨγθεο ηεο ππεξεζΫαο θαηαγξαθΪο ησλ ελδεΫμεσλ πδξνκΩηξσλ πεξηφδσλ 

θαηαλΨισζεο Ωηνπο 2017 γηα ηηο ΓεκνηηθΩο Δλφηεηεο ηνπ ΓΪκνπ ΘηιθΫο. ΔπηπιΩνλ ζηελ 
ΓΔΑ ππεξεηεΫ ζΪκεξα Ωλαο πδξνλνκΩαο ν νπνΫνο θαιχπηεη κφλν Ωθηαθηεο αλΨγθεο ηεο 
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πφιεο ηνπ ΘηιθΫο θαη επνκΩλσο ε ΓΔΑ δελ κπνξεΫ λα αληαπνθξηζεΫ κε ην ππΨξρσλ 

πξνζσπηθφ ζηηο ηξΩρνπζεο αλΨγθεο θαη ζηηο επηΨ Γ.Δ., γηα ην ιφγν απηφ εηζεγνχκαζηε 
ηελ δηαθΪξπμε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζΫαο  κε ηελ δηαδηθαζΫα ηνπ ζπλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ, 
κε πξνηεηλφκελε εκεξνκελΫα δηεμαγσγΪο ηνπ ζηηο 26 ΗαλνπαξΫνπ 2017, ε νπνΫα Ωρεη σο 

εμΪο : 

 

 

 

  

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΡΗΕΣΙΑΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ: 
«ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΩΝ  

ΔΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ ΖΣΟΤ 2017». 

ΥΔΕΥΣΗΣ – ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΚΙΛΚΙΣ 

Δ.Ε.Υ.Α.ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΑ ΕΟΔΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Τ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι  Μ Ο Τ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ Τ  Π  Η  Ρ  Ε    Ι  Α    
 

 
Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ 

( Δ.Ε.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ)  

 
δ ι α κ θ ρ φ ς ςε ι 

 
τθν με ανοικτι διαδικαςία επιλογι αναδόχου για τθνυπθρεςία: 

 
«ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΩΝ  ΔΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ ΖΣΟΤ 2017» 

 
Προχπολογιςμοφ 57.000,00  Ευρώ πλζον Φ.Π.Α., 

 
που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με α) τισ διατάξεισ του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) και β) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και 

 

καλεί 

 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ, φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν, να 
υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου πραγματοποίθςθσ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ.  
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Άρκρο1: Κφριοσ τθσ Υπθρεςίασ – Ανακζτουςα Αρχι - Στοιχεία επικοινωνίασ.  

 
1.1 Ανακζτουςα αρχι:  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ , ( Δ.Ε.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Εργοδότθσ ι Κφριοσ τθσ Υπθρεςίασ: ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ, ( 
Δ.Ε.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  

 

1.3 Φορζασ εκτζλεςθσ τθσ Υπθρεςίασ: ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ, ( 
Δ.Ε.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  

 

1.4 Ρροϊςτάμενθ Αρχι: ΣΟ Δ.. ΣΗ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 
 

1.5 Διευκφνουςα ι Επιβλζπουςα Υπθρεςία: ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

 

 
Άρκρο2: Ραραλαβι εγγράφων ςφμβαςθσ και τευχϊν. 

 

1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθ 14 τθσ παρ.1 του άρκρου 2 του ν.4412/2016 για τον παρόντα 
διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

 

α) θ παροφςα διακιρυξθ, 

 

β) θ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 79 παρ.2ν4412/2016.  

 

γ) το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, 

 

δ) ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ, 

 

ε) το τιμολόγιο δθμοπράτθςθσ, 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

Οδφο : 1νρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 

 

Σαρ.Κσδ. : 61100 

Σει. : 2341029330  

Telefax : 2341029320 

E-mail : info@deyak.gr 
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ςτ) θ ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 

 

η) τυχόν  ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι επί όλων των 
ανωτζρω 

 

Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ, που ανζρχεται ςε 5 ΕΤΡΩ, 
εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και επιμζλειά του τθν αναπαραγωγι. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν 
ακόμα, να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ. Μποροφν επίςθσ να λάβουν αντίγραφα αυτϊν με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ.   Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ 
με τθν ανακζτουςα αρχι, πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ 
αποςτολισ τουσ. Η ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν 
εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 
Επιπρόςκετα προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ από τισ 
13θ Ιανουαρίου 2017, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ www.deyak.gr. 

 
Άρκρο 3: Υποβολι φακζλου προςφοράσ. 

  

1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 18 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον 
διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 18 τθσ παροφςασ. 
 

2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ενιαίο  ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα 
ακόλουκα: 
 

Προσ τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

 

Προςφορά  

Σου, Σθσ………………….............................................................. 

 

Για τθν Τπθρεςία  : «ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΩΝ  ΔΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ ΖΣΟΤ 2017». 
Με Ανακζτουςα Αρχι τθν ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 

 
Και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ςτισ 26 Ιανουαρίου 2017  

και ϊρα 10:00 π.μ. 
 

 

3. Ο ενιαίοσ φάκελοσ Ρροςφοράσ πρζπει να είναι ερμθτικά κλειςτόσ και να περιζχει τα ακόλουκα: 

 

α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»,  κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24,  

 

β) ξεχωριςτό ςφραγιςμένο φάκελο (κλειςμζνο με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί το περιεχόμενό του 
αντιλθπτό επί ποινή αποκλειςμού), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24. 

 

Οι δ φ ο  ( 2 )  ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ παρ. 2. 
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4. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

5. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν 
προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

 

 

Άρκρο4: Διαδικαςία κατάκεςθσ και εξζταςθσ των προςφορϊν - Υποβολι δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ - Σφναψθ 
ςφμβαςθσ - Υπογραφι ςυμφωνθτικοφ. 
 

 

4.1 Παραλαβι και εξζταςθ των φακζλων Προςφοράσ - Ζγκριςθ πρακτικοφ.  

 
α) Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε 
δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 18 
τθσ παροφςασ. 

 
β) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται καταχωρίηονται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του οικονομικοφ φορζα, ο 
εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ, κακϊσ και θ εκπλιρωςθ άλλων τυπικϊν προχποκζςεων που απαιτοφνται ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρίςκθκαν ςτο πρακτικό και 
μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

 

γ) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ , ο φάκελοσ των «Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ»,  μονογράφονται δε από τθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςτο ςτάδιο αυτό ανά φφλλο. Στθ ςυνζχεια καταχωροφνται 
ςτο Ρρακτικό τα αποτελζςματα του ελζγχου τθσ πλθρότθτασ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και οι λόγοι απόρριψθσ 
ςυμμετεχόντων από τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ.  

 

Οι φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν αποςφραγίηονται κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ, είτε ευκφσ αμζςωσ, είτε ςε 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από το αρμόδιο όργανο με ειδικι πρόςκλθςθ αυτϊν που ζλαβαν μζροσ ςτο διαγωνιςμό, με 
ςχετικι ανακοίνωςθ που κα τουσ αποςταλεί και θ οποία κα είναι και ςε εμφανζσ μζροσ τθσ Υπθρεςίασ.  

 

Οι φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, για όςεσ Ρροςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν προθγθκείςα αξιολόγθςθ αποδεκτζσ, 
δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ.  

 

Στθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ανακοινϊνει τισ τιμζσ ςε όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ, των οποίων οι Ρροςφορζσ ζγιναν αποδεκτζσ και ςυμπεριλαμβάνει ςτο Ρρακτικό Διαγωνιςμοφ τα ςχετικά 
αποτελζςματα .  

 

Το αποτζλεςμα των παραπάνω ςταδίων, που μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, επικυρϊνονται με 
απόφαςθ για τθν ζγκριςθ του Ρρακτικοφ Διαγωνιςμοφ από το ΔΣ τθσ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ,  θ οποία και κοινοποιείται ςτουσ 
Ρροςφζροντεσ .  

 

Κατά τθσ παραπάνω απόφαςθσ, όπωσ και κατά τθσ Διακιρυξθσ, χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 127 
του ν. 4412/2016 .  

 

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον 
(προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται 
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 
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4.2 Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικών – Κατακφρωςθ – Πρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ. 

 
α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται 
να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, Δ ΕΚΑ  ( 1 0 )  θμερών, τα δικαιολογθτικά 
που κακορίηονται ςτο άρκρο 23.2 τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ 
παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

 

i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με τθν Υπεφκυνθ 
διλωςθ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 

ii) Αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν, ι 

iii) Αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 21,22 και 23 τθσ παροφςασ, o προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 

 
Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν ανακζτουςα αρχι για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

 
β) Η Ανακζτουςα Αρχι είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 105/316 και 
106/317 του ν. 4412/2016. 

 
Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο του πρακτικοφ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με 
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου ςτθν ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ , 1

ο
 χλμ. Κιλκίσ-Ξθρόβρυςθσ, Τ.Κ.61100, Κιλκίσ τθν επομζνθ 

τθσ κοινοποίθςθσ τθσ κατακυρωτικισ προσ τον προςωρινό ανάδοχο απόφαςθσ  (τόποσ και χρόνοσ). 

 
Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ ενςτάςεων των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 4.3 τθσ παροφςασ, 
κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, 
προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. 

 

4.3 Ενςτάςεισ.  
 

Ενςτάςεισ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ κατά τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι 

τθσ νομιμότθτασ διενζργειάσ του, ι τθσ ςυμμετοχισ παρόχου ς' αυτόν, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016, ωσ εξισ : 

 

α) Κατά τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ. 

 

β) Κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία εξετάηεται 
από το Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ  δζκα (10) 
θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του 
Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο επιςτρζφεται με 
πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.  
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Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ πριν τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

 
 
Άρκρο 5: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ – Συμφωνθτικό – Σειρά ιςχφοσ. 

 
Σχετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα του άρκρου 316 του ν.4412/2016. 

 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ υπθρεςία είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωςθ 
αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω: 

 
 
Άρκρο 6: Γλϊςςα διαδικαςίασ. 

 

6.1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.   
 

6.2 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

 
Άρκρο 7: Εφαρμοςτζα νομοκεςία. 

 

7.1. Για τθ δθμοπράτθςθ τθσ υπθρεςίασ, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρακάτω 
νομοκετθμάτων: 

 

- Του ν.4412/2016 «Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147), 

 

- Του ν.4013/2011 (Α’204) «Σφςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων Συμβάςεων…» . 

 

- Του ν.3861/2010 (Α’112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ». 

 

- Του ν.3548/2007 (Α’68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ». 

 

7.3 Οι διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ». 
 
 

7.4 Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του 
ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω ι εκδοκοφν ςε μεταγενζςτερο 
χρόνο του παρόντοσ προτφπου. 

 

 
Άρκρο 8:  Χρθματοδότθςθ τθσ Υπθρεςίασ, Φόροι, Δαςμοί, κ.λ.π. -  Ρλθρωμι Αναδόχου. 

 

8.1 Η υπθρεςία χρθματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΟΔΑ (Κ.Α..: 61.93.07) και υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που 
προβλζπονται για τισ περιπτϊςεισ υπθρεςιϊν, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06% υπζρ των 
λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 
3 του Ν. 4013/2011. 

 

8.2 Η πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει με τθν τμθματικι μθνιαία παράδοςθ ςφμφωνα με το Άρκρο 200, παρ. 4, 
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ςθμείο α) του ν. 4412/2016 και μετά  από τθν κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν που το  ίδιο άρκρο του ν. 
4412/2016 ορίηει.   

 

8.3 Η πλθρωμι του τιμιματοσ κα γίνεται ςε ΕΥΩ. 

 
 
Άρκρο9: Ραροχι διευκρινίςεων για τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

 
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ 
και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο ζωσ τθν προθγοφμενθ τθσ δθμοπραςίασ, δθλαδι ςτισ 
25/01/2017. 

 
Άρκρο 10:  Τεκμιριο από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

 
Η υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ 
αυτισ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ 
υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ.  

 
 
 
 

 
 

Άρκρο 11: Τίτλοσ, προχπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά τθσ Υπθρεςίασ. 

 
11.1. Σίτλοσ τθσ υπθρεςίασ.  

 

Ο τίτλοσ τθσ υπθρεςίασ είναι: 

 

«ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΩΝ  ΔΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ ΖΣΟΤ 2017» 
 

 
11.2. Προχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ τθσ υπθρεςίασ.  

 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςε 57.000,00 Ευρώ, πλζον ΦΠΑ 
24%.  

 

 
11.3 Τόποσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ.  

 
Η περιοχι ευκφνθσ τθσ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΥΔΕΥΣΗΣ -ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ) 

 
11.4 Ρεριγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά τθσ υπθρεςίασ. 

 
Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν υπθρεςία τθσ καταγραφισ των ενδείξεων των υδρομζτρων του Διμου Κιλκίσ για τισ 
περιόδουσ κατανάλωςθσ του ζτουσ 2017. 

 
 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 
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Άρκρο 12:  Ρροκεςμία εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

 

Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ζργου, αρχίηει από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και λιγει τθν 

25 Ιανουαρίου 2018. 

 

Η παραλαβι των υπθρεςιϊν πραγματοποιείται κατά τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 219 του Ν. 4412/2016. Κατά τθν 

διαδικαςία παραλαβισ των υπθρεςιϊν, διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφ’ όςον το 

επικυμεί, ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 219 του ίδιου νόμου .  

 
 
Άρκρο 13:  Διαδικαςία επιλογισ Αναδόχου - Σφςτθμα υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν. 

 

13.1 Η επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν «ανοικτι διαδικαςία» του άρκρου 264 του ν.4412/2016 
και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. 

13.2 Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςε ςφραγιςμζνα και 
αρικμθμζνα ζντυπα που χορθγοφνται από τθν ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.  

13.3 Η προςφορά δίνεται ςε € , χωρίσ ΦΡΑ και περιλαμβάνει το κόςτοσ υπθρεςίασ, τθσ καταγραφισ των ενδείξεων 
των υδρομζτρων του Διμου Κιλκίσ για τισ περιόδουσ κατανάλωςθσ του ζτουσ 2017. 

13.4 Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά. 

13.5 Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

13.6 Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
 

 
Άρκρο 14:  Κριτιριο Ανάκεςθσ – Ανάδειξθ Αναδόχου. 

 
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 311 και 95 παρ. 2 ν.4412/2016 . 

 

 
Άρκρο 15:  Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό. 

 

15.1 Η Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ορίηεται ςτο ποςό των 1.140,00 € (2% του προχπολογι ςμοφ τθσ 
υπθρεςίασ) βάςει των διατάξεων τθσ παραγράφου 1.α. του Άρκρου 72, του ν. 4412/2016 .  

 
Άρκρο16:  Χοριγθςθ Ρροκαταβολισ – ιτρα πρόςκετθσ καταβολισ (Ρριμ). 

 
16.1 ΔΕΝ προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο. 

 
16.2 ΔΕΝ προβλζπεται θ πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

 
Άρκρο 17:  Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

 
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 302 παρ. 1β) 
του ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α. 

 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ από τθν υπθρεςία, πρζπει να 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 302 του ν. 4412/2016.  

 
Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία), όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Άρκρο17 Α:  Ζκδοςθ εγγυθτικϊν. 

1. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ κ α λ ι σ  ε κ τ ζ λ ε ς θ σ  εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 
κράτθ – μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ – μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε  αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ, ςφμφωνα με το Άρκρο 302 του ν. 4412/2016 .  

 

Άρκρο 18:  Ημερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν. 

 
Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό, ορίηεται θ 2 6 θ  Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ  
2 0 1 7 , θμζρα Πζμπτθ. Ώρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορών ορίηεται θ 10:00 π.μ. 

 

Άρκρο 19:  Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν. 

 
Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του 
ν.4412/2016, για διάςτθμα Ζ Ξ Ι  ( 6 )  μθνών, από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

 

Άρκρο 20:  Δθμοςιότθτα - Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ. 

 

 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτο ΚΗΜΔΗΣ και φζρει κωδικό ............, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, (www.deyak.gr) . 

 
 
 
 

 
 

Άρκρο 21:  Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό. 

 
21.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν, των κρατϊν – μελϊν τθσ Ε.Ε., των χωρϊν 
του Ε.Ο.Χ., των κρατϊν – μελϊν τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων ( Σ.Δ.Σ / G.P.A. ), του  Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 
Εμπορίου, κακϊσ επίςθσ και των οικονομικϊν φορζων που προζρχονται από χϊρεσ που ζχουν υπογράψει διμερείσ 
ςυμφωνίεσ, ι ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ με τθν Ε.Ε. που ζχουν τθν ζδρα τουσ και δραςτθριοποιοφνται ςτισ προαναφερκείςεσ 
χϊρεσ .  

 

 
Άρκρο22:  Κριτιρια επιλογισ. 

 
Η πλιρωςθ των απαιτιςεων των άρκρων 304-308 του ν.4412/2016 πρζπει να ικανοποιείται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

Α.  Λόγοι αποκλειςμοφ. 
 

1. Αποκλείεται οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) όταν 
υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ – πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 24

θσ 
Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται 
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων των κρατϊν – μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕC195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 
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του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ –πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕL192 τθσ 31.7.2003, ς.54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο 
εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 

 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕC 316 τθσ 27.11.1995, ς.48), θ οποία κυρϊκθκε  

με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 

 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα 
άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ – πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13

θσ 
Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕL164 τθσ 22.6.2002, ς.3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται 
ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο 
άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26

θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με 

τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕL 309 τθσ 25.11.2005, ς.15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν.3691/2008 (Αϋ166), 

 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5

θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ – πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕL 101 τθσ 15.4.2011, ς.1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
4198/2013 (Αϋ 215 ). 

 
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

 

Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ: 

 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 
διαχειριςτζσ, 

 

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου. 

 

2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό), οικονομικόσ φορζασ, εάν ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τα οριηόμενα ςτθν 
παρ. 2 του άρκρου 73 ν.4412/2016. 
 
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

 

Η παροφςα παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 
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3. Αποκλείεται από τθ  ςυμμετοχι ςτθ  διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
(διαγωνιςμό), οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

 

α) ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016 

 

β) εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτώχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 
ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 

 

γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με 
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

 

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν.4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί 
αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μζςα, 

 

ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν φορζων κατά τθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν.4412/2016, δεν μπορεί να 
κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

 

ςτ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ιςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 

 

η) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι 
του άρκρου 23τ θσ παροφςασ, 

 

θ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 

 

κ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

 

4. Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια  τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ 
διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1, 2 και 3. 

 

5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 3 μπορεί να 
προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, 
παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτοκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
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Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, απάτθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που 
ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ. 

 
 
Β.  Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. 
 

Πςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. 

 
Άρκρο 23: Αποδεικτικά μζςα ποιοτικισ επιλογισ. 

 

23.1 Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ τθσ ΕΑΑΔΗΤ. 
 

*Β+ Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενθ αξία κάτω των ορίων των άρκρων 5 και 235 του ν. 4412/2016: 

 
Κατά τθν υποβολι προςφορϊν ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 
δζχονται ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986 (Αϋ75) ςφμφωνα με τθν παρ.2 του άρκρου 79 ν.4412/2016 το 
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ τθσ παρ.4 του άρκρου 79 ν.4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ 
προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

 

α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ, 

 

β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 22 Β 

 

23.2 Δικαιολογθτικά (Αποδεικτικά μζςα). 
 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίςτθκαν ςτα άρκρα 21 και 22 τθσ παροφςασ, 
κρίνονται κατά τθν θμερομθνίασ λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν του άρκρου18 και κατά τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με το άρκρο 4.2(α).  

 

Η πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 22Α και Β πρζπει να ικανοποιείται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν απόδειξθ των αναγραφόμενων ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ , 
είναι τα εξισ :  

 

23.3 Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22Α. 
 

Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22Α οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 

(α) Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρώου (ποινικοφ μθτρώου) ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ –μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ 
ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου Α.1 του 
άρκρου 22. 

(β) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ –μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν 
εκπλθρωκεί οι υποχρεώςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και 
ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 
του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα. 
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(γ) Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκαταςτθμζνοι ι δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα,  πιςτοποιθτικό ότι δεν 
τελεί υπό πτώχευςθ ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ,  που εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 
οικονομικοφ φορζα και  πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ, που εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ. 

(δ) Αν το κράτοσ – μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου 
τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπό 1 και 2 και 3 (β) του άρκρου 22Α., το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ – μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτα υπό1 και 2 και 3 (β) του άρκρου 22Α τθσ παροφςασ. 

Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ προςφορά του 
διαγωνιηόμενου απορρίπτεται. 

(ε) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου Α.3 του άρκρου22, υποβάλλεται επικαιροποιθμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ του 
άρκρου του ν.1599/1986 ότι δεν ςυντρζχουν οι ςχετικοί λόγοι αποκλειςμοφ. 

 
 

23.4 Δικαιολογθτικά απόδειξθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του άρκρου 22.Β. 

 
(α) Πιςτοποιθτικό / βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο Επαγγελματικό Μθτρώο, από το αντίςτοιχο οικείο Επιμελθτιριο .  

 

( β )  Οι αλλοδαποί Οικονομικοί φορείσ υποβάλουν ωσ δικαιολογθτικά, τα αντίςτοιχα παραπάνω ζγγραφα που ιςχφουν και 
εκδίδονται ςτθν χϊρα προζλευςι των . 

 

 

23.5 Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ (άρκρο 93 ν. 4412/2016). 

 
Νομιμοποιθτικά  Ζγγραφα: 

 
τθν περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςώπου, τα δθμοςιευμζνα επίςθμα νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα (Φ.Ε.Κ. ι Γ.Ε.Μ.Η., κλπ), τα οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ, από τα οποία 
να προκφπτουν : 
 

 Ο Ρρόεδροσ και τα μζλθ του Δ.Σ., κακϊσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε., 

 Οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ι Ε.Ρ.Ε. 
 

τθν περίπτωςθ φυςικοφ προςώπου, θ βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν επιτθδευματία από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια 
Οικονομικι Υπθρεςία. 
 
τθν περίπτωςθ άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδιποτε νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία να προκφπτουν οι 
νόμιμοι εκπρόςωποι και οι οποίοι ζχουν  δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ. 
 
Παραςτατικό εκπροςώπθςθσ, εάν ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του. 

 

 

23.6 Επίςθμοι κατάλογοι εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων. 
 

(α) Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 

 
 
Άρκρο 24: Ρεριεχόμενο Φακζλου Ρροςφοράσ. 
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24.1 Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα: 
 

(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»,   

(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 

 

24.2 Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει τα ακόλουκα: 
 

1. Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν. 1599/86, κατά το υπόδειγμα τθσ υπθρεςίασ, περί των κριτθρίων αποκλειςμοφ του 
Οικονομικοφ φορζα, από τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων, του ν. 4412/2016 και των κριτθρίων καταλλθλότθτασ για 
τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ.  

 

2. Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντα Οικονομικοφ φορζα .  

 

3. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι Οικονομικοί φορείσ  ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ.  

 
 

24.3 Ο φάκελοσ «Οικονομικι Προςφορά» περιζχει ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ του άρκρου 2(γ) 
τθσ παροφςασ. Το πρότυπο ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ διατίκεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςε ζντυπθ μορφι και 
ςε ψθφιακι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ. 

 

24.4 Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν 
προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ 
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. 

 

 

 

 
 

 
             Άρκρο25:Διάφορεσ ρυκμίςεισ 

 

26.1 Η ζγκριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ και θ δζςμευςθ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ, αποφαςίςτθκε με τθν αρικμ. 
............. Απόφαςθ του Δ τθσ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ .  
 

26.2 H ΔΕΥΑ Κιλκίσ διατθρεί το δικαίωμα ςφμφωνα με το άρκρο 32 ν.4412/2016 προςφυγισ ςτθν διαδικαςία με 
διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ για ζνα ακόμα ζτοσ και για το ίδιο ςυνολικά προβλεπόμενο ποςό για τθν 
ςυνζχιςθ των υπθρεςιϊν αφοφ πρόκειται για επανάλθψθ παρόμοιασ υπθρεςίασ ςτον Οικονομικό Φορζα Ανάδοχο τθσ 
αρχικισ ςφμβαςθσ θ οποία ζχει ςυναφκεί ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 26. 

 

 
Κηιθίο, .. / .. / 2017 

 
 
 
 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ   ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
 

ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΔΤΖ 
 
 

  
Ο  ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΟΤ ΔΛΔΟΝΟΡΑ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ Γ.Δ. 

 
 
 

ΚΤΡΗΑΕΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ 
ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ 

 
 

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 
 

Με ηελ αξηζκφ  ............. απφθαζε Γ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 
 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 

 ΓΩρεηαη ηελ εηζΪγεζε ηνπ θ. ΘπξηαδΫδε ΚηραΪι, 

 

 ΔγθξΫλεη ηελ κειΩηε πνπ ζπληΨρζεθε απφ ηελ ΓηνηθεηηθΪ θαη ΝηθνλνκηθΪ πεξεζΫα ηεο 

Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο. 

 

 Γεζκεχεη πΫζησζε 57.000,00 €  ζε βΨξνο ηνπ Θ.Α. 61.93.07 (ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ 
ΔΛΓΔΗΜΔΩΛ ΓΟΝΚΔΡΟΩΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωηνπο 2017. 

 

 ΝξΫδεη σο ηξφπν εθηΩιεζεο ηεο ππεξεζΫαο ηελ Γηαδηθαζία ηνπ Ππλνπηηθνύ 

Γηαγσληζκνύ κε ηΫηιν : «ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΔΛΓΔΗΜΔΩΛ ΓΟΝΚΔΡΟΩΛ  ΓΖΚΝ 
ΘΗΙΘΗΠ ΈΡΝΠ 2017», πνπ ζπληΨρζεθε απφ ηελ ΓηνηθεηηθΪ θαη ΝηθνλνκηθΪ πεξεζΫα 

ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο. 

 

 ΔγθξΫλεη ηε ΓηαθΪξπμε ηεο δεκνπξαζΫαο κε ηελ Γηαδηθαζία ηνπ Ππλνπηηθνύ 

Γηαγσληζκνύ, κε θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο πξνζθνξψλ ηελ 26ε ΗαλνπαξΫνπ 
207 θαη ψξα 10:00 π.κ. θαη κε θξηηΪξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκΪ πξνζθνξΨο γηα 
ηελ παξνρΪ ππεξεζηψλ εθηΩιεζεο εξγαζηψλ θαηαγξαθΪο ελδεΫμεσλ πδξνκΩηξσλ γηα ην 

Ωηνο 2017.  
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο εξγαζΫαο  ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πΫζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 61.93.07 (ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ 

ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2017, φπνπ πξνβιΩθζεθε 

ζρεηηθΪ δαπΨλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 

 

 ΘαζνξΫδεη ηνπο φξνπο δηαθΪξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ σο εμΪο: (επηζπλΨπηνληαη θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΩξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο). 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 1-10/12.1.2017. 
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ΘΔΚΑ 5ν- Απόθαζε 1-11/12.1.2017. 

Άζθεζε πξνζθπγήο θαηά ησλ ππ΄αξ.119, 120 θαη 121/2016 Απνθάζεσλ ηεο ΡΓΔ 
πνθαηαζηήκαηνο ΗΘΑ Θηιθίο – αξ. ζπλεδξίαζεο 38/24-10-2016 ηνπ Ησάλλε Ραλάλε.  

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην ΔΛΓΔΘΑΡΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 
Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ Γ. ΓηεπζπληΪ ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο θ. ΖιΫα 

ΑβξακΫδε, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.  ηελ Ψζθεζε πξνζθπγΪο θαηΨ ησλ ππ΄αξ.119, 120 
θαη 121/2016 ΑπνθΨζεσλ ηεο ΡΓΔ πνθαηαζηΪκαηνο ΗΘΑ ΘηιθΫο – αξ. ζπλεδξΫαζεο 38/24-10-
2016 ηνπ ΗσΨλλε ΡαλΨλε, θαζψο επΫζεο θαη ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ ηνπ 

ΓΪκνπ ΘηιθΫο, ΠηακαηΫνπ ΘαληαξηδΪ, δηθεγφξνπ πνπ Ωρεη απηνιεμεΫ σο εμΪο : 

 

Δηζήγεζε: Ρν πνθαηΨζηεκα ΗΘΑ ΘηιθΫο εμΩδσζε ηηο εμΪο πξΨμεηο κε ηηο νπνΫεο επΩβαιε ζηελ 
Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζθνξΩο θαη πξφζηηκα α)Ξ.Δ.Ξ.Α.Δ Κ8/2015 πνζνχ 500 επξψ β)Ξ.Δ.Ξ.Δ.Δ. Κ 
85/2015 πνζνχ 4.901,83 επξψ θαη γ)ΞΔΔ Κ97/2015 πνζνχ 16.339,31 επξψ, κε ην ζθεπηηθφ 

φηη ν εμσηεξηθφο ζπλεξγΨηεο ΗσΨλλεο ΡαλΨλεο ζπλδεφηαλ κε ηελ ΔπηρεΫξεζε κε ζρΩζε 
εμαξηεκΩλεο εξγαζΫαο. 

Ζ Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο Ψζθεζε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ελζηΨζεηο θαηΨ ησλ παξαπΨλσ ηξηψλ 
πξΨμεσλ αιιΨ νη ελζηΨζεηο απνξξΫθζεθαλ κε ην Ϋδην ζθεπηηθφ απφ ηελ ΡνπηθΪ ΓηνηθεηηθΪ 
ΔπηηξνπΪ ηνπ ΗΘΑ κε ηηο ππ΄αξ.119, 120 θαη 121/2016 αληΫζηνηρεο ΑπνθΨζεηο ηεο, πνπ 

ειΪθζεζαλ ζηελ ζπλεδξΫαζε κε αξηζκφ 38/24-10-2016. Νη απνθΨζεηο ηεο ΡΓΔ ηνπ ΗΘΑ 
θνηλνπνηΪζεθαλ ζηελ ΔπηρεΫξεζε ζηηο 2-12-2016 θαη κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ κε πξνζθπγΪ 

ζην αξκφδην Γηνηθεηηθφ ΞξσηνδηθεΫν ΘεζζαινλΫθεο εληφο 60 εκεξψλ απφ ηεο επηδφζεψο ηνπο. 
ΞξνηεΫλεηαη ε Ψζθεζε πξνζθπγψλ θαηΨ ησλ παξαπΨλσ ηξηψλ απνθΨζεσλ ηεο ΡΓΔ ηνπ ΗΘΑ 
δηφηη ν ΗσΨλλεο ΡαλΨλεο Ϊηαλ εμσηεξηθφο ζπλεξγΨηεο θαη δελ ζπλδεφηαλ κε ηελ ΔπηρεΫξεζε κε 

ζρΩζε εμαξηεκΩλεο εξγαζΫαο. 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ θ. ΖιΫα ΑβξακΫδε, 
Ωπεηηα απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε 

ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη 

 Ρελ Ψζθεζε πξνζθπγψλ ζην αξκφδην Γηνηθεηηθφ ΞξσηνδηθεΫν ΘεζζαινλΫθεο θαηΨ ησλ 

ππ΄αξ.119, 120 θαη 121/2016 ΑπνθΨζεσλ ηεο ΡΓΔ πνθαηαζηΪκαηνο ΗΘΑ ΘηιθΫο – αξ. 
ζπλεδξΫαζεο 38/24-10-2016. 

 Ρελ ρνξΪγεζε εληνιΪο ζηνλ Ωκκηζζν δηθεγφξν ηνπ ΓΪκνπ ΘηιθΫο ΠηακΨηην ΘαληαξηδΪ 

(ΑΚ-ΓΠΘηιθΫο:65) λα ζπληΨμεη θαη λα θαηαζΩζεη ηηο πξνζθπγΩο, λα πξνβεΫ ζε 
νπνηαδΪπνηε απαξαΫηεηε πξΨμε ηεο πξνδηθαζΫαο θαζψο θαη λα παξαζηαζεΫ θαηΨ ηε 

ζπδΪηεζΪ ηνπο θαηαζΩηνληαο γξαπηφ ππφκλεκα. 
 ΑκνηβΪ δελ ζα θαηαβιεζεΫ δηφηη ν σο Ψλσ δηθεγφξνο ππεξεηεΫ ζηνλ ΓΪκν ΘηιθΫο κε 

ζρΩζε πΨγηαο Ωκκηζζεο εληνιΪο δπλΨκεη ηεο ππ΄αξ.6290/12-2-2016 ΑπνθΨζεσο 

ΓεκΨξρνπ ΘηιθΫο (ΦΔΘ 273/23-3-2016 η.Γ') θαιχπηνληαο λνκηθψο θαη φια ηα λνκηθΨ 
πξφζσπα ηνπ ΓΪκνπ ΘηιθΫο βΨζεη ηεο ζρεηηθΪο ππ΄αξ. 37384/28-8-2015 πξνθΪξπμεο 

ΓεκΨξρνπ ΘηιθΫο.  

 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 1-5/12-01-2017. 
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ΘΔΚΑ 12ν- Απόθαζε1-12/12.1.2017. 

Ξξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ 
ΝΡΑ θαη ΛΞΗΓ απηώλ, βάζεη ηεο κε αξηζ. πξση.40703/16.12.2016 εγθπθιίνπ ηνπ 
πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ.  
 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην ΓΩΓΔΘΑΡΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 
Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 
 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ Γ. ΓηεπζπληΪ ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο θ. ΑβξακΫδε 

ΖιΫα, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιΪςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 
αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ ΝΡΑ θαη ΛΞΗΓ απηψλ, βΨζεη ηεο κε αξηζ. πξση.40703/16.12.2016 
εγθπθιΫνπ ηνπ πνπξγεΫνπ Δζσηεξηθψλ πνπ Ωρεη σο εμΪο : 

Πχκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ 25/40703/16-12-2016 εγθχθιην ηνπ ΞΔΠθαη ην αξηζ. πξση. 
40703/16-12-2016 Ωγγξαθν ηνπ πνπξγεΫνπ Δζσηεξηθψλ, Γελ. Γηεχζπλζε ΑπνθΩληξσζεο & 

ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο, Γ/λζε Ξξνζσπηθνχ ΡΑ, καο γλσζηνπνηΪζεθε ν πξνγξακκαηηζκφο 
πξνζιΪςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ ΝΡΑ θαη ΛΞΗΓ. 

Γηα λα νινθιεξσζεΫ ε δηαδηθαζΫα, πξΩπεη λα ππΨξμεη απφθαζε ηνπ Γ.Π. ζηελ νπνΫα πξΩπεη λα 
αλαθΩξνληαη: 

 ν αξηζκφο ησλ θελψλ ζΩζεσλ ζηνλ νηθεΫν Νξγαληζκφ ΔζσηεξηθΪο πεξεζΫαο Ϊ Θαλνληζκφ 

Ξξνζσπηθνχ, γηα ηελ θΨιπςε ησλ νπνΫσλ πξννξΫδεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ (ζε 
επΫπεδν αληαπνδνηηθΪο ππεξεζΫαο, φηαλ πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθφ «αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηΪξα»), 
 ηα πξνζφληα πνπ πξνβιΩπνληαη απφ ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα θαηΨ θαηεγνξΫα θαη θιΨδν, 
 ε ηεξΨξρεζε ησλ αηηνχκελσλ, πξνο θΨιπςε, ζΩζεσλ αλΨινγα κε ην βαζκφ 

αλαγθαηφηεηαο (πξναλαθεξζεΫζα ζεηξΨ πξνηεξαηφηεηαο), φηαλ πξφθεηηαη γηα θΨιπςε 
ζΩζεσλ «αληαπνδνηηθνχ ραξαθηΪξα» (γηα ην αηηνχκελν πξνζσπηθφ θιΨδνπ ΓΔ 

Ρειεθσλεηψλ δελ απαηηεΫηαη ηεξΨξρεζε). 

Πχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκΩλν ΝΔ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο πνπ αλαξηΪζεθε ζην ΦΔΘ 33/Β/2005 θαη 
εΫλαη ζε ηζρχ αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζΩζεσλ αλΩξρεηαη ζε 36 ζΩζεηο, ν αξηζκφο ησλ 
θαιπκκΩλσλ ζΩζεσλ αλΩξρεηαη ζε 23 ζΩζεηο κε απνηΩιεζκα ν αξηζκφο ησλ θελψλ νξγαληθψλ 

ζΩζεσλ λα αλΩξρεηαη ζΪκεξα ζε 13 ζΩζεηο. 

ΑθνινπζεΫ αλαιπηηθφο πΫλαθαο κε ηα ηκΪκαηα θαη ηηο ζΩζεηο ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο : 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΑΛΤΜΔΝΧΝ 

ΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΔΝΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

  
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 1     1     0 0 0 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ - 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΠΟΛΗΣΔ 

  1     1   0 0 0 

ΤΝΟΛΑ 2 2 0 

                    

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΑΛΤΜΔΝΧΝ 

ΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΔΝΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

  
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 

5 3   5 0   0 3 0 
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ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

1 9 8 1 3 4 0 6 4 

ΤΝΟΛΑ 26 13 13 

                    

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ 

ΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΑΛΤΜΔΝΧΝ 

ΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΔΝΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

  
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

1 1   1 1   0 0 0 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ 1 4   1 4   0 0 0 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ   1     1   0 0 0 

ΤΝΟΛΑ 8 8 0 

                    

ΤΝΟΛΑ ΠΔ-ΣΔ 9     9     0     

ΤΝΟΛΑ ΓΔ   19     10     9   

ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ    10     3     7   

ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ    9     7     2   

ΤΝΟΛΑ ΤΔ     8     4     4 

          
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΔΤΑ 
ΚΗΛΚΗ (ΒΑΔΗ ΟΔΤ ΦΔΚ Β' 
33/18.1.2005) 

36 23 13 

 

ΓηεπθξηλΫδεηαη φηη φπσο θαΫλεηαη θαη ζηνλ παξαπΨλσ πΫλαθα νη δεθαελληΨ (19) νξγαληθΩο ζΩζεηο 
ΓΔ θαηαλΩκνληαη ζε δχν θιΨδνπο: 

Πηνλ θιΨδν ησλ ΓΔ πδξαπιηθψλ αληηζηνηρνχλ δΩθα (10) νξγαληθΩο ζΩζεηο, εθ ησλ νπνΫσλ 

θαιπκκΩλεο εΫλαη νη  ηξεΫο (3) θαη θελΩο νη επηΨ (7), (ζην γξαθεΫν θαηαζθεπψλ θαη ζπληΪξεζεο 
ηεο Ρ.. Ωμη (6) ζΩζεηο θαη ζην γξαθεΫν επηβιΩςεσλ ηεο Ρ.. κΫα (1) ζΩζε). 

Πηνλ θιΨδν ησλ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ αληηζηνηρνχλ ελληΨ (9) νξγαληθΩο ζΩζεηο, εθ ησλ νπνΫσλ 
θαιπκκΩλεο εΫλαη νη επηΨ (7) θαη θελΩο νη δχν (2), (ζην γξαθεΫν κειεηψλ θαη επηβιΩςεσλ ηεο 

Ρ).  
 
 

ΔπνκΩλσο  νη αηηνχκελεο ζΩζεηο θαηΨ ζεηξΨ πξνηεξαηφηεηαο, φπσο απνηππψλνληαη ζηνλ 
πξφηππν πΫλαθα ηνπ πνπξγεΫνπ Δζσηεξηθψλ θαηΨ θαηεγνξΫα θαη θιΨδν φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βαζκΫδσλ (ΞΔ, ΡΔ, ΓΔ, Δ) εΫλαη νη εμΪο: 
 

Α/Α ΘιΨδνο – Δηδηθφηεηεο 

Αξηζκφο 

Νξγαληθψλ 

ΘΩζεσλ Ν.Δ.. 

Αξηζκφο 

ΘαιπκκΩλσλ

ΘΩζεσλ 

Αξηζκφο 

Θελψλ 

ΘΩζεσλ 

Αξηζκφο 

Εεηνχκελσλ 

ΘΩζεσλ 

ΠεηξΨ 

πξνηεξαηφηεηαο 

1 δξαπιηθνΫ ΓΔ 10 3 7 1 1 

2 δξαπιηθνΫ ΓΔ 10 3 7 1 2 
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3 δξαπιηθνΫ ΓΔ 10 3 7 1 3 

4 
ΔξγΨηεο χδξεπζεο – 

απνρΩηεπζεο Δ 
8 4 4 1 4 

5 
ΔξγΨηεο χδξεπζεο – 

απνρΩηεπζεο Δ 
8 4 4 1 5 

6 
ΔξγΨηεο χδξεπζεο – 

απνρΩηεπζεο Δ 
8 4 4 1 6 

7 δξαπιηθνΫ ΓΔ 10 3 7 1 7 

8 δξαπιηθνΫ ΓΔ 10 3 7 1 8 

9 δξαπιηθνΫ ΓΔ 10 3 7 1 9 

10 
ΔξγΨηεο χδξεπζεο – 

απνρΩηεπζεο Δ 
8 4 4 1 10 

11 δξαπιηθνΫ ΓΔ 10 3 7 1 11 

12 ΓηνηθεηηθνΫ ΓΔ (Ρ..) 9 7 2 1 12 

13 ΓηνηθεηηθνΫ ΓΔ (Ρ..) 9 7 2 1 13 

ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

Ρα πξνζφληα πξνζσπηθνχ θαζνξΫδνληαη απφ πξνεδξηθΨ δηαηΨγκαηα, ηα νπνΫα ππεξηζρχνπλ 
Ωλαληη ησλ δηαηΨμεσλ ηνπ ΝΔ.  

Γηα ην ιφγν απηφ ηα θχξηα πξνζφληα ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ ΑΠΔΞ, ζχκθσλα κε ηελ 
θεΫκελε λνκνζεζΫα. 

Πηα πξφζζεηα πξνζφληα πξνζηΫζεηαη ηξηεηΪο εκπεηξΫα ζην αληηθεΫκελν, φπσο επηηξΩπεη ν 
λφκνο γηα ηηο ζΩζεηο ΗΓΑΣ. 

 

ΑΛΑΓΘΑΗΝΡΖΡΑ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ 

Ζ Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο κε ηε δηεχξπλζΪ ηεο ζηα θαιιηθξαηηθΨ φξηα ηνπ ΓΪκνπ ΘηιθΫο, παξΩρεη 

ππεξεζΫεο χδξεπζεο απνρΩηεπζεο   ζε Ωμη επηπιΩνλ δΪκνπο (ηνπο πξψελ δΪκνπο ΞηθξνιΫκλεο, 
Γαιιηθνχ, ΓξνζΨηνπ, Κνπξηψλ, ΘξνπζΫσλ θαη ΣΩξζνπ). Πηνπο παξαπΨλσ 6 αλαθεξφκελνπο 
δΪκνπο δελ ππΪξρε Γ.Δ..Α. 

Πηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ΘηιθΫο γηα ηελ δηεχξπλζε ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο 
απνθαζΫζηεθε ε κεηαθνξΨ ησλ παγΫσλ εγθαηαζηΨζεσλ (αληιηνζηΨζηα, δεμακελΩο, δΫθηπα 

χδξεπζεο – απνρΩηεπζεο). Γελ κεηαθΩξζεθε ην πξνζσπηθφ νχηε ν θηλεηφο εμνπιηζκφο 
(νρΪκαηα, κεραλΪκαηα Ωξγνπ θιπ). 

Έηζη, απφ ηελ κηα ζηηγκΪ ζηελ Ψιιε, θιΪζεθε ην ππΨξρνλ πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο λα 

εμππεξεηΪζεη ζρεδφλ δηπιΨζηνπο θαηαλαισηΩο θαη ηξηπιΨζηα Ωθηαζε.  

ΔπηπιΩνλ, θαιεΫηαη λα αληηκεησπΫζεη νμπκΩλα πξνβιΪκαηα επΨξθεηαο θαη πνηφηεηαο λεξνχ θαη 
ππνηππψδε νξγΨλσζε.  
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ΠΪκεξα, ε Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εμππεξεηεΫ 116 νηθηζκνχο, ζε κηα Ωθηαζε 1.581.21 ηεηξαγσληθψλ 
ρηιηνκΩηξσλ, κεγαιχηεξε θαη απφ ηεο ΔΓΑΞ πνπ εμππεξεηεΫ ηελ ΑζΪλα. Λα ζεκεησζεΫ φηη ν 

ΓΪκνο ΘηιθΫο εΫλαη ν ηΩηαξηνο κεγαιχηεξνο ζε Ωθηαζε δΪκνο ηεο ΔιιΨδαο. 

Ρν ΓΠ πξΩπεη λα ραξΨμεη ηελ πξνηεξαηφηεηα κε βΨζε ηελ νπνΫα ζα πξνηαζεΫ ε θΨιπςε ησλ 
αλσηΩξσ ζΩζεσλ. 

ΛνκΫδσ πσο φινη εΫλαη ζχκθσλνη φηη ηα  κεγΨια θελΨ εΫλαη ζηελ Ρ θαη επνκΩλσο πξΩπεη λα 
πξνηαρζνχλ νη εηδηθφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλΨγθεο ηεο Ρ, δειαδΪ 6 ζΩζεηο πδξαπιηθψλ ΓΔ 
θαη 5 ζΩζεηο εξγαηψλ χδξεπζεο Δ. 

Ζ δαπΨλε ησλ αλσηΩξσ Ωρεη πξνβιεθζεΫ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ Ωηνπο 2017, επεηδΪ ην αΫηεκα 
εΫλαη ρξφλην  

Κε βΨζε ηα φζα αλαθΩξζεθαλ αλσηΩξσ, πξνηεΫλεηαη ε θαηΨζεζε αΫηεζεο γηα θΨιπςε φισλ 
ησλ θελψλ ζΩζεσλ πνπ πξνβιΩπνληαη ζηνλ ΝΔ 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ θ. ΑβξακΫδε ΖιΫα, 

Ωπεηηα απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ.1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε 
ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

Ρελ θαηΨζεζε αΫηεζεο γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ΗΓΑΣ ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζΫα ηνπ ΞΔΠ 

γηα ηνλ Ξξνγξακκαηηζκφ πξνζιΪςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ ΝΡΑ 
θαη ΛΞΗΓ απηψλ, βΨζεη ηεο κε αξηζ. πξση.40703/16.12.2016 εγθπθιΫνπ ηνπ πνπξγεΫνπ 

Δζσηεξηθψλ φπσο πεξηγξΨθεηαη ζηνλ παξαθΨησ πΫλαθα: 

1. ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΔΛΥΛ ΘΔΠΔΥΛ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΑΛΤΜΔΝΧΝ 

ΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΔΝΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

  
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 1     1     0 0 0 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ - 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΠΟΛΗΣΔ 

  1     1   0 0 0 

ΤΝΟΛΑ 2 2 0 

                    

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΑΛΤΜΔΝΧΝ 

ΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΔΝΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

  
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 

5 3   5 0   0 3 0 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

1 9 8 1 3 4 0 6 4 

ΤΝΟΛΑ 26 13 13 
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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ 

ΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΑΛΤΜΔΝΧΝ 

ΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΔΝΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

  
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 
ΠΔ - 
ΣΔ 

ΓΔ ΤΔ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

1 1   1 1   0 0 0 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ 1 4   1 4   0 0 0 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ   1     1   0 0 0 

ΤΝΟΛΑ 8 8 0 

                    

ΤΝΟΛΑ ΠΔ-ΣΔ 9     9     0     

ΤΝΟΛΑ ΓΔ   19     10     9   

ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ    10     3     7   

ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ    9     7     2   

ΤΝΟΛΑ ΤΔ     8     4     4 

          
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΔΤΑ 
ΚΗΛΚΗ (ΒΑΔΗ ΟΔΤ ΦΔΚ Β' 
33/18.1.2005) 

36 23 13 

 

2. ΗΔΟΑΟΣΖΠΖ ΑΗΡΝΚΔΛΥΛ ΘΔΠΔΥΛ (ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ). 

Απφ ηνλ παξαπΨλσ πΫλαθα πξνηεΫλνληαη γηα Ωγθξηζε κε ηελ εμΪο ζεηξΨ πξνηεξαηφηεηαο: 

Α/Α ΘιΨδνο – Δηδηθφηεηεο 

Αξηζκφο 

Νξγαληθψλ 

ΘΩζεσλ Ν.Δ.. 

Αξηζκφο 

ΘαιπκκΩλσλ

ΘΩζεσλ 

Αξηζκφο 

Θελψλ 

ΘΩζεσλ 

ΑξηζκφοΕεηνχκ

ελσλ 

ΘΩζεσλ 

ΠεηξΨ 

πξνηεξαηφηεηαο 

1 δξαπιηθνΫ ΓΔ 10 3 7 1 1 

2 δξαπιηθνΫ ΓΔ 10 3 7 1 2 

3 δξαπιηθνΫ ΓΔ 10 3 7 1 3 

4 
ΔξγΨηεο χδξεπζεο – 

απνρΩηεπζεο Δ 
8 4 4 1 4 

5 
ΔξγΨηεο χδξεπζεο – 

απνρΩηεπζεο Δ 
8 4 4 1 5 

6 
ΔξγΨηεο χδξεπζεο – 

απνρΩηεπζεο Δ 
8 4 4 1 6 

7 δξαπιηθνΫ ΓΔ 10 3 7 1 7 

8 δξαπιηθνΫ ΓΔ 10 3 7 1 8 

9 δξαπιηθνΫ ΓΔ 10 3 7 1 9 

10 
ΔξγΨηεο χδξεπζεο – 

απνρΩηεπζεο Δ 
8 4 4 1 10 
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11 δξαπιηθνΫ ΓΔ 10 3 7 1 11 

12 ΓηνηθεηηθνΫ ΓΔ (Ρ..) 9 7 2 1 12 

13 ΓηνηθεηηθνΫ ΓΔ (Ρ..) 9 7 2 1 13 

 

3. ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

Ρα πξνζφληα πξνζσπηθνχ εΫλαη απηΨ πνπ νξΫδεη ε θεΫκελε λνκνζεζΫα ηα νπνΫα ππεξηζρχνπλ 
Ωλαληη ησλ δηαηΨμεσλ ηνπ ΝΔ θαη ειΩγρεη ν ΑΠΔΞ, κε επζχλε ηνπ νπνΫνπ ζα γΫλνπλ νη 
πξνθεξχμεηο. 

Πηα πξφζζεηα πξνζφληα πξνζηΫζεηαη ηξηεηΪο εκπεηξΫα ζην αληηθεΫκελν, φπσο επηηξΩπεη ν 
λφκνο γηα ηηο ζΩζεηο ΗΓΑΣ. 

Ζ απφθαζε λα δηαβηβαζζεΫ ζηελ ΑπνθεληξσκΩλε ΓηνΫθεζε ΚαθεδνλΫαο ΘξΨθεο, ΓεληθΪ Γ/λζε 
ΔζσηεξηθΪο ΙεηηνπξγΫαο, Γ/λζε ΓηνΫθεζεο ΘηιθΫο πξνο Ωγθξηζε. 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 1-12/12.01.2017. 
 

 
 

ΘΔΚΑ 1ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 1-13/12.1.2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Δηήζηα ζπλδξνκή έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ. 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην ΞΟΩΡΝ ζΩκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 
Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θ. ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν θαη 
Δθπξφζσπν εξγαδνκΩλσλ ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ εηΪζηα 

ζπλδξνκΪ Ωληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ εηζΪγεζε πνπ έρεη σο 
εμήο : 

Ζ εηΪζηα ζπλδξνκΪ ηνπηθνχ Ωληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ εΫλαη απαξαΫηεηε γηα ηελ 

ΔπηρεΫξεζε γηα ηνλ ιφγν φηη θηινμελεΫ δειηΫα ηχπνπ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, γηα ηελ Ψκεζε ελεκΩξσζε 
θαηαλαισηψλ. ΔπΫζεο ν ειεθηξνληθφο  ηχπνο ππνζθειΫδεη ζηαδηαθΨ ζηελ ελεκΩξσζε ηνλ 
Ωληππν, εηδηθΨ ζηηο κηθξΩο ειηθΫεο πνπ εΫλαη πην εμνηθεησκΩλεο κε ην δηαδΫθηπν.  

Γηα ηνπο αλσηΩξσ ιφγνπο πξνηεΫλεηαη ε δηελΩξγεηα ζπλδξνκΪο Ωληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ 
ηχπνπ, γηα ηελ θΨιπςε αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο. 

Κε βΨζε ηα αλσηΩξσ, πξνηεΫλεηαη ε εγγξαθΪ σο ζπλδξνκεηΪ ηεο επηρεΫξεζεο γηα ην Ωηνο 2016 
ζηα παξαθΨησ ηνπηθΨ Ωληππα θαη ειεθηξνληθΨ κΩζα: 
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ΔΛΡΞΝΠ ΡΞΝΠ : 

1. Ημερήζιος ένησπος ηοπικός Τύπος : ΚαρεηΪο, ΔηδΪζεηο 
 

2. Εβδομαδιαίος ένησπος ηοπικός Τύπος : ΚαρεηΪο, ΔηδΪζεηο, Ξξψηε ΠειΫδα 

 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ηνπηθόο ΡΞΝΠ : 

1. ΔλεκεξσηηθΪ ηζηνζειΫδα gnomikilkis.gr - (http://gnomikilkis.blogspot.gr/), 
2. ΔλεκεξσηηθΪ ηζηνζειΫδα maxitis.gr – (http://maxitis.gr/(http://maxitis.gr/), 
3. ΔλεκεξσηηθΪ ηζηνζειΫδα proti-selida.gr (http://www.proti-selida.gr/) 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

 Ρν ζΩκα αλαβΨιιεηαη γηα επφκελν Γ.Π. 

 
 
 
Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ:1-13/12.1.2017–ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 
 

 
ΘΔΚΑ 14ν- Απόθαζε1-14/12.1.2017 

Έγθξηζε πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε επηρνξήγεζε ηνπ ΟΑΔΓ, κε ην 
Δηδηθφ Σξηεηέο πξφγξακκα ελίζρπζεο εξγνδνηψλ κε επηρνξήγεζε πνπ αληηζηνηρεί ζην 
χςνο ησλ ζπλνιηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, γηα ηελ πξφζιεςε 2.300 αλέξγσλ Αηφκσλ 
κε Αλαπεξίεο (A.κε.Α), Απεμαξηεκέλσλ απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, Απνθπιαθηζκέλσλ, 
Νεαξψλ Παξαβαηηθψλ Αηφκσλ ή Νεαξψλ Αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλσληθφ θίλδπλν  
θαη Πξνγξάκαηνο Δπηρνξήγεζεο 50 ζέζεσλ Δξγνλνκηθήο δηεπζέηεζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 
γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο (A.κε.Α.) 
 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ΡΔΡΑΟΡΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο 
δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 
 
 
Ν Γεληθφο ΓηεπζπληΪο ηεο επηρεΫξεζεο πνπ ζπκκεηΩρεη κε δηθαΫσκα γλψκεο ζην Γ.Π. Ωζεζε 

ππφςε ησλ κειψλ ηελ δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ΑΚΔΑ κε ζχκβαζε νξηζκΩλνπ ρξφλνπ κε 
επηρνξΪγεζε ηνπ ΝΑΔΓ. Κε ην Δηδηθφ ηξηεηΩο Ξξφγξακκα ελΫζρπζεο εξγνδνηψλ 

(20537/752/18-10-2010 ΘΑ-ΦΔΘ 1663/ηΒ  /19-10-2010), κε επηρνξΪγεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ, γηα ηελ πξφζιεςε 2.300 αλΩξγσλ Αηφκσλ κε ΑλαπεξΫεο (ΑκεΑ) θαη ινηπψλ 
θαηεγνξηψλ πνπ βξΫζθνληαη ζε θνηλσληθφ θΫλδπλν, κε ηελ ππνρξΩσζε ε επηρεΫξεζε λα 

δηαηεξΪζεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιΨβεη κΩζσ απηνχ ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο, γηα επηπιΩνλ 12 

http://gnomikilkis.blogspot.gr/
http://maxitis.gr/(http:/maxitis.gr/)
http://www.proti-selida.gr/
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κΪλεο κεηΨ ηε ιΪμε ηεο επηρνξΪγεζεο. Ζ επηρεΫξεζε πιεξνΫ ηηο πξνυπνζΩζεηο γηα ηελ ππαγσγΪ 
ελφο αηφκνπ ζην παξαπΨλσ Ξξφγξακκα. 

 
Ιφγσ απαγφξεπζεο ησλ πξνζιΪςεσλ ε επηρεΫξεζε Ωρεη αλΨγθε απφ πξνζσπηθφ. Ρν σο Ψλσ 
πξφγξακκα ηνπ ΝΑΔ∆ γηα ΑΚΔΑ , εΫλαη ην κνλαδηθφ πνπ εΫλαη ζε ηζρχ θαη Ωρεη δηΨξθεηα 3+1 Ωηε 
(3 Ωηε επηδνηνχκελα, 1 Ωηνο Ϋδηα ζπκκεηνρΪ). 
Πχκθσλα κε ηα αλσηΩξσ ε ππεξεζΫα θαηΩζεζε ζηνλ ΝΑΔΓ ηελ κε Αξηζκφ 1818/25-01-2017 
αΫηεζε εθδΪισζεο ελδηαθΩξνληνο γηα ηελ εηζαγσγΪ ελφο αηφκνπ ζηε Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο µε ηελ 
εηδηθφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ππαιιΪινπ Γ.Δ. ζην Δηδηθφ ηξηεηΩο Ξξφγξακκα ελΫζρπζεο 
εξγνδνηψλ (20537/752/18-10-2010 ΘΑ-ΦΔΘ 1663/ηΒ  /19-10-2010) θαη θαιεΫ ην Γ.Π. λα 
απνθαζΫζεη ζρεηηθΨ. 
 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΓΓ θ. ΑβξακΫδε ΖιΫα, 
Ωπεηηα απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ.1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε 

ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη   

 
Ρελ κε Αξηζκφ ΑΫηεζεο 1818/25-01-2017 εθδΪισζεο ελδηαθΩξνληνο πξφζιεςεο ελφο (1) 
αηφκνπ µε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ππαιιΪινπ Γ.Δ. γηα ηελ ΓηνηθεηηθΪ πεξεζΫα κΩζσ 
ηνπ πξνγξΨκκαηνο  «Δηδηθφ ΡξηεηΩο πξφγξακκα ελΫζρπζεο εξγνδνηψλ κε επηρνξΪγεζε πνπ 
αληηζηνηρεΫ ζην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, γηα ηελ πξφζιεςε 2.300 
αλΩξγσλ Αηφκσλ κε ΑλαπεξΫεο (A.κε.Α), ΑπεμαξηεκΩλσλ απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζΫεο, 
ΑπνθπιαθηζκΩλσλ, Λεαξψλ Ξαξαβαηηθψλ Αηφκσλ Ϊ Λεαξψλ Αηφκσλ πνπ βξΫζθνληαη ζε 
θνηλσληθφ θΫλδπλν θαη ΞξνγξΨκαηνο ΔπηρνξΪγεζεο 50 ζΩζεσλ ΔξγνλνκηθΪο δηεπζΩηεζεο ηνπ 
ρψξνπ εξγαζΫαο γηα Άηνκα κε ΑλαπεξΫεο (A.κε.Α.)» 

  

 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 1-14/12.01.2017. 
 

 
ΘΔΚΑ 1ν- Απόθαζε1-15/12.1.2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Αληηκεηώπηζε πδξνδόηεζεο νηθηζκνύ Κειηζζνπξγεηνύ ΡΘ. Θνθθηληάο, ΓΔ Θξνπζζίσλ 

(επείγνπζα δηαδηθαζία). 

 
 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην ΞΟΩΡΝ ζΩκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 
Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 
 
 
ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ ΗσΨλλε Ξαξαγηφ, ΞξντζηΨκελν ΡερληθΪο 
πεξεζΫαο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηελ αληηκεηψπηζε πδξνδφηεζεο 

νηθηζκνχ Κειηζζνπξγεηνχ ΡΘ. ΘνθθηληΨο, ΓΔ ΘξνπζζΫσλ θαζφηη εΫλαη επεΫγνπζα δηαδηθαζΫα. 
 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, θαη ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 175 ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘΑ’ 114/8.6.2006) 
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Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Ρελ αλαβνιΪ ηνπ ζΩκαηνο, θαζψο ην ζΩκα ηΩζεθε πξνθνξηθΨ σο θαηεπεΫγνλ, ρσξΫο 

λα ππΨξρεη ε ζρεηηθΪ εηζΪγεζε θαη ε ζρεηηθΪ ΚειΩηε. 

 Λα πξαγκαηνπνηεζεΫ ε ζχληαμε ηεο ΚειΩηεο ζε Ψκεζν ρξνληθφ δηΨζηεκα θαη ζην 

επφκελν Γ.Π. λα παξνπζηαζηεΫ ν πιΪξεο θΨθεινο. 
 

  

 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 1-15/12.01.2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 

 
Αθνχ εμαληιΪζεθαλ ηα ζΩκαηα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξΫαζε. 

 
Γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα ζπληΨρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξΨθεηαη σο εμΪο: 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεΫ ζηελ ΞεξηθεξεηαθΪ Γηεχζπλζε ΘηιθΫο γηα Ωγθξηζε. 
 

 
 

 
12 ΗαλνπαξΫνπ 2017 

 

 


