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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 9/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 05/06/2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 02/06/2014

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος
2) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Μέλος
3) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
4) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
7) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος

ΘΕΜΑ 8Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 92_2014

Έλεγχος αποφάσεων Δ.Σ.

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΟΓΔΟΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο
οποίος είπε τα εξής:

H ΔΕΥΑ Κιλκίς με την με αριθμό 23/2014 απόφασή του προέβη σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού
εσόδων εξόδων έτους 2014 για να μπορέσει να αντιμετωπίσει με ευελιξία επείγουσες αναθέσεις εργασιών
και έργων ύδρευσης - αποχέτευσης.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονία – Θράκης, τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Κιλκίς με το με ΑΠ
4810/02-05-2014 ανέπεμψε την απόφαση 23/2014 για να αναμορφωθεί εκ νέου και να επανυποβληθεί σε
έλεγχο νομιμότητας.

Για τις επισημάνσεις του ελεγκτή νομιμότητας επισημαίνονται τα εξής:

Η απόφαση στηρίζεται στα εξής αρθρα των νόμων:

Α) Στο Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11): Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως.

ΑΔΑ: 7ΓΙΔΟΛΚ8-ΓΔΥ



2

'Αρθρον 12 :   Κατάτμησις έργων και προμηθειών

1.   Δεν επιτρέπεται η κατάτμησις έργων και προμηθειών ως και η σύνταξις των αντιστοίχων μελετών, πλην
των εν άρθρω 202, παρ. 3 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος προβλεπομένων περιπτώσεων. Εν
περιπτώσει διαπιστουμένης δι'αποφάσεως του οικείου συμβουλίου οικονομικής αδυναμίας εκτελέσεως του
όλου έργου, επιτρέπεται του εντός αυτού οικονομικού έτους να εκτελεσθή τμήμα αυτού, δυνάμενον όμως να
χρησιμοποιηθή ως αυτοτελές έργον, καθοριζομένου και του χρόνου περαιώσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη
συντάσσεται απαραιτήτως ειδικός προυπολογισμός του εν λόγω τμήματος, επί τη βάσει προμετρήσεως και
με τας τιμάς της μελέτης. Ο προυπολογισμός ούτος είναι συμβατικός δια την περίπτωσιν ταύτην και
θεωρείται αναλόγως προς το ύψος του, κατά τα εις το άρθρον 10 του παρόντος οριζόμενα.

2.   Δεν επιτρέπεται υπό του δήμου ή κοινότητος προμήθεια υλικών προοριζομένων δι' εκτέλεσιν έργου,
χωρίς να έχη συνταχθή μελέτη με ενιαίον προυπολογισμόν περιλαμβάνοντα και τα απαιτούμενα υλικά.

3.   Δεν επιτρέπεται η εν τω προυπολογισμώ του δήμου ή της κοινότητος κεχωρισμένως αναγραφή
πιστώσεων δι' αγοράν υλικών εκτελέσεως έργων και δια δαπάνας συνεργείων εργατοτεχνιτών. Αμφότεραι
αι πιστώσεις ενσωματούνται εις τον προυπολογισμόν του δήμου ή κοινότητος δι' εκτέλεσιν συγκεκριμένων
δημοτικών και κοινοτικών έργων.

4.   Εξαιρετικώς, προκειμένου περί επισκευής και συντηρήσεως μηχανημάτων και οχημάτων επιτρέπεται η
προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων προς δημιουργίαν σχετικών αποθεμάτων δια την αντιμετώπισιν
απροβλέπτων αναγκών.

'Αρθρον 70 :   Γενικαί διατάξεις

1.   Αι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται γενικώς και κατ'αναλογίαν και επί της εκτελέσεως
προμηθειών,εργασιών και μεταφορών των δήμων και κοινοτήτων ως και επί εργασιών συγκεντρώσεως
αποκομιδής και διαθέσεως απορριμάτων.

2.   Αι δια των διατάξεων του παρόντος καθοριζόμεναι υποχρεώσεις του προισταμένου της επιβλεπούσης
υπηρεσίας και του επιβλέποντος ισχύουν δια τους προισταμένους και του μηχανικούς ή υπομηχανικούς
των τεχνικών υπηρεσιών δήμων και κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) ως και τους προισταμένους και τους μηχανικούς
ή υπομηχανικούς των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων ή κοινοτήτων των εχόντων ιδίαν τεχνικήν
υπηρεσίαν.

3.   Αι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και δια:

α)   τα κατά τας παρ. 2 και 3 του άρθρου 201 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος εκτελούμενα, άνευ
διενεργείας δημοπρασίας, έργα, προμηθείας, εργασίας, μεταφοράς ή μετακομίσεις δι'απ'ευθείας αναθέσεως
υπό των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων και

β)   επί των εκτελουμένων επί αποδόσει λογαριασμού υπό των δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων κατά
τας διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 201 του αυτού κώδικος, ανεξαρτήτως της αναθέσεως υπ'αυτών
κατόπιν διενεργείας ή μη διαγωνισμού ως και δια τους αναδόχους αυτών, εις αμφοτέρας τας ανωτέρω
περιπτώσεις (α) και (β) είτε ούτοι τυγχάνουν εργολάβοι δημοσίων έργων, είτε μη, των διατάξεων του
παρόντος εφαρμοζομένων εν τη τελευταία περιπτώσει κατ'αναλογίαν.

4.   Αι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί των έργων, προμηθειών, εργασιών και μεταφορών των
συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων και δημοτικών και κοινοτικών αγαθοεργών ιδρυμάτων και των παρά τοις
δήμοις ή κοινότησι νομικών προσώπων.

Β) Στο Νόμο υπ' αριθμ. N. 4071 - Α’ 85 - 11/4/2012 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ,
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον
αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως.

Πλέον των ανωτέρω πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής:

Η ανάγκη για ιδιαίτερη μεταχείριση των προβλημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης είναι αυτονόητη, επειδή η
υδροδότηση των οικισμών είναι το πρωτεύον θέμα που σχετίζεται με την ποιότητα ζωής και κάθε άλλη
δραστηριότητα.
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Για το λόγο αυτό Ο ΔΚΚ αντιμετωπίζει με ιδιαίτερα ευνοϊκό τρόπο και σε χωριστή παράγραφο στο άρθρο
158 παράγραφος 4β του ΔΚΚ την «άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών ύδρευσης –
αποχέτευσης», θέλοντας να τονίζει τον εξ ορισμού κατεπείγοντα χαρακτήρα τους, μαζί με τις λοιπές «όταν
συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη». Σε αυτές τις περιπτώσεις μάλιστα, όπως αναγράφεται:

«Στις περιπτώσεις του στοιχείου β΄ της παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις απευθείας
ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει
κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι
ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση,
συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Επομένως με βάση τα ανωτέρω, η ανάθεση έργων και εργασιών σε περιπτώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης
είναι δυνατή ακόμη και χωρίς τις προϋποθέσεις ύπαρξης πίστωσης ή αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
αρκεί να αντιμετωπισθούν έγκαιρα τα προβλήματα υδροδότησης.

Με βάση τα ανωτέρω, κάθε ανάθεση είναι δυνατή.

Επιπλέον, ως προς τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη νομοθεσία, τόσο το ΠΔ 28/80 όσο και ο Νόμος
4071/2012 δίνουν τη δυνατότητα να εγγράφονται οι δαπάνες σε ξεχωριστές πιστώσεις ανά Δημοτική
Ενότητα.

Στον αρχικό προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2014 έχουν εγγραφεί ανά ΔΕ σε χωριστούς κωδικούς
δαπάνες για συντήρηση εγκαταστάσεων ύδρευσης ανά κατηγορία έργων και εργασιών (υδραυλικά,
ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, καθαριότητας, διαχείρισης υδρομέτρων – μετρήσεων, αναλύσεων).

Με την αναμόρφωση επιχειρήθηκε επιπλέον εξειδίκευση των κωδικών, οι οποίοι είναι στο όριο της
απευθείας ανάθεσης, επειδή σε πολλές περιπτώσεις οι εργασίες και τα έργα αφορούν σε επεμβάσεις σε
ανεξάρτητες ζώνες παροχής και σε διαφορετικούς οικισμούς που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.

Με την αναμόρφωση επιχειρήθηκε να ανατεθούν σε περισσότερους του ενός τα έργα και οι εργασίες,
επειδή πρακτικά αυτό γίνεται. Οι ανάδοχοι και εργολήπτες είναι κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων, έχουν
ειδική γνώση εμπειρία και εξοπλισμό και μπορούν να επέμβουν άμεσα. αυτός είναι ο πλέον οικονομικός
λειτουργικός, αποτελεσματικός, νόμιμος και διαφανής τρόπος εκτέλεσης των έργων και εργασιών.

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ενημέρωσαν ότι μπορεί κάθε ενιαίος κωδικός που ο
προϋπολογισμός του είναι στα όρια της απευθείας ανάθεσης να ανατίθεται σε διαφορετικούς εργολήπτες –
αναδόχους, χωρίς να είναι αναγκαία η κατάτμησή του σε χωριστούς υπο-κωδικούς.

Επομένως η αναμόρφωση περιττεύει.

Κοντολογίς, η ερμηνεία των στελεχών της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην οποία στηρίχθηκε η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού ότι δηλαδή σε κάθε κωδικό εξόδων του προϋπολογισμού πρέπει να αντιστοιχεί μια
ανάθεση δεν είναι αληθής και αυτό που ισχύει είναι ότι εφόσον ο κωδικός είναι στα όρια της απευθείας
ανάθεσης μπορεί να γίνονται δαπάνες σε διαφορετικούς αναδόχους.

Με βάση τα ανωτέρω, πρέπει να γίνει ανάκληση της απόφασης 23/2014.
Όμως,
Με το Νόμο 4257/14-04-2014 ΦΕΚΑ93, ο οποίος είναι μεταγενέστερος της ημερομηνίας που ελήφθη
η απόφαση 23/2014 δηλαδή της 7-2-2014, επιτρέπεται η κατάτμηση των έργων σε επίπεδο τοπικών
κοινοτήτων.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 68 λέει ότι:

«Επιτρέπεται η κατάτμηση των δημοτικών έργων και η σύνταξη των αντίστοιχων μελετών, με αναγραφή
στον προϋπολογισμό του Δήμου κατατμημένων πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών, ανά δημοτική ή τοπική
κοινότητα ή σε οργανωμένους οικισμούς με λιγότερους από 200 κατοίκους των νησιωτικών δήμων με
πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους.»

Επομένως με βάση τον ανωτέρω νόμο, μπορεί να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός ανά τοπική κοινότητα.

Προτείνεται λοιπόν, ‘να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού όταν απαιτηθεί κατά τοπική κοινότητα και
να προχωρήσει άμεσα η εκτέλεση των έργων και εργασιών με απευθείας ανάθεση σε τοπικούς εργολήπτες.
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τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι τιμές που συμφωνούνται είναι ενιαίες και
κατώτερες αυτών που προκύπτουν από διαγωνισμούς.

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

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Ανακαλεί την απόφαση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του έτους 2014 με αριθμό
23/2014, επειδή δεν απαιτείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 92/2014

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Β. Τσαντάκης
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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