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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  4/2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΔΓΡΗΑΖ: Σεο 07/02/2014   Ζκέξα: Παξαζθεπή Ώξα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΖΖ: Έγγξαθε        Ζκεξνκελία: 31/01/2014 
 
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα Πέληε (5) 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο,  Α. Πξόεδξνο 
2. Υξηζηόθνξνο Πηπεξίδεο, Αληηδήκαξρνο Κηιθίο, Μέινο 
3. Οπξαλία Καζθακαλίδνπ, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο  
4. ηζκαλίδεο Ησάλλεο , Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
5. Ησάλλεο Γεκεηξηάδεο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο  

ΑΠΟΝΣΔ 

6. Παληειήο Μαηδάλνγινπ, Δθπξόζσπνο ηαηξηθνύ ζπιιόγνπ, κέινο  
7. Κσλζηαληίλνο Πάηαξαο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

 
 

ΘΔΜΑ 12ν  - ΑΠΟΦΑΖ 24/2014:  
 

Αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ιεηηνπξγία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ην έηνο 2014 
(Απόθαζε 24/2014). 

Ο Α. Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΓΧΓΔΚΑΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ην έξγν ηνπ ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο «Αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη 
ιεηηνπξγία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ην έηνο 2014» θαη θαηόπηλ δήηεζε λα ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε. 
 

ρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δόζεθε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Ζιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

 
Σεθκεξίσζε αλαγθαηόηεηαο αλαζέζεσλ. 

Ζ επείγνπζα αλάγθε γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηώλ θαη ππεξεζηώλ ηεθκαίξεηαη σο εμήο: 

1. ΓΗΔΤΡΤΝΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ 

Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ηε δηεύξπλζή ηεο ζηα θαιιηθξαηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, παξέρεη ππεξεζίεο ύδξεπζεο 
απνρέηεπζεο   ζε έμη επηπιένλ δήκνπο (ηνπο πξώελ δήκνπο Πηθξνιίκλεο, Γαιιηθνύ, Γξνζάηνπ, Μνπξηώλ, Κξνπζίσλ 
θαη Υέξζνπ). ηνπο παξαπάλσ 6 αλαθεξόκελνπο δήκνπο δελ ππήξρε ΓΔΤΑ. 

ηελ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κηιθίο γηα ηελ δηεύξπλζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο απνθαζίζηεθε ε κεηαθνξά ησλ 
παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ (αληιηνζηάζηα, δεμακελέο, δίθηπα ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο). Γελ κεηαθέξζεθε ην 
πξνζσπηθό νύηε ν θηλεηόο εμνπιηζκόο (νρήκαηα, κεραλήκαηα έξγνπ θιπ). 

Έηζη, από ηελ κηα ζηηγκή ζηελ άιιε, θιήζεθε ην ππάξρνλ πξνζσπηθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο λα εμππεξεηήζεη 
ζρεδόλ δηπιάζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηξηπιάζηα έθηαζε.  
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Δπηπιένλ, θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη νμπκέλα πξνβιήκαηα επάξθεηαο θαη πνηόηεηαο λεξνύ θαη ππνηππώδε 
νξγάλσζε.  

ήκεξα, ε ΓΔΤΑ Κηιθίο εμππεξεηεί 116 νηθηζκνύο, ζε κηα έθηαζε 1581.21 ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ, κεγαιύηεξε θαη 
από ηεο ΔΤΓΑΠ πνπ εμππεξεηεί ηελ Αζήλα. Να ζεκεησζεί όηη ν Γήκνο Κηιθίο είλαη ν ηέηαξηνο κεγαιύηεξνο ζε έθηαζε 
δήκνο ηεο Διιάδαο. 

 

2. ΤΠΑΡΥΟΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟ: 

2.1. Κάιπςε ζέζεσλ νξγαλνγξάκκαηνο (ΟΔΤ): 

Ο ηειεπηαίνο νξγαληζκόο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο (ΟΔΤ) ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο εγθξίζεθε ην έηνο 2005 
(ΦΔΚ Β’ αξηζκόο θύιινπ 33/18-01-2005), όηαλ ε αξκνδηόηεηα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ήηαλ ζηα όξηα ηεο 
Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Κηιθίο. 

Οη ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΟΔΤ αλά νξγαληθή κνλάδα είλαη: 

ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΠΌ ΟΔΤ ΣΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ΤΝΟΛΟ ΣΠ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 1  1  2 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 2  6  8 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 5 1 12 8 26 

Σ.Τ. ΠΡΟΧΠΟΠΑΓΔΗ   1 2 3 

ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 8 1 20 10 39 

ΚΑΛΤΜΔΝΔ 8 1 5 8 22 

 

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ: 

1. Σν ζύλνιν ηνπ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ ΟΔΤ είλαη 39 άηνκα. 

2. Ο παξαπάλσ ΟΔΤ ζπληάρζεθε θαη εγθξίζεθε ην έηνο 2005, γηα ηελ ζεκεξηλή ΓΔ Κηιθίο, όηαλ ην ζύλνιν 
ησλ πδξνκέηξσλ ήηαλ 15578 πδξόκεηξα.  

3. Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο ην έηνο 2013 απαζρνιεί 22 εξγαδνκέλνπο ΑΥ. ηα παξαπάλσ άηνκα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη 2 ΑΜΔΑ.  

4. Με βάζε ηνλ ΟΔΤ έηνπο 2005 ε αλαινγία πδξνκέησλ αλά εξγαδόκελν είλαη: 

ΔΣΟ 2005 

Με βάζε ην πξνζσπηθό ΑΥ   15578/34 = 458 πδξόκεηξα αλά εξγαδόκελν 

Σν έηνο 2013 ε ΓΔΤΑ Κηιθίο εμππεξεηεί 38747 πδξόκεηξα ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ Κηιθίο κε ην πξόγξακκα 
Καιιηθξάηεο. Δπνκέλσο ε αλαινγία πδξνκέηξσλ αλά εξγαδόκελν είλαη. 

ΔΣΟ 2013 

Με βάζε ην πξνζσπηθό ηνπ ΟΔΤ  38747/34 = 1139 πδξόκεηξα αλά εξγαδόκελν 

Με βάζε ην πξνζσπηθό ΑΥ  38747/22 = 1761 πδξόκεηξα αλά εξγαδόκελν 

 

Δπνκέλσο κε αλαθνξά ζηνλ ΟΔΤ, ν νπνίνο έγηλε κε βάζε ηε ΓΔ Κηιθίο,  απνδεηθλύεηαη όηη κε βάζε ηνλ 
πξνβιεπόκελν αξηζκό αηόκσλ ην έηνο 2005 ε απνδεθηή αλαινγία είλαη 458 πδξόκεηξα αλά εξγαδόκελν 
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ΑΥ. Σν έηνο 2013 ε πξαγκαηηθή αληηζηνηρία είλαη 1761 πδξόκεηξα αλά εξγαδόκελν ΑΥ, ρσξίο λα 
ιακβάλνληαη ππόςε ε παξάκεηξνο ηεο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ Κηιθίο: ν Γήκνο Κηιθίο είλαη από ηνπο 
κεγαιύηεξνπο ζε έθηαζε ζηελ Διιάδα, επνκέλσο ππάξρεη εθηεηακέλν δίθηπν αγσγώλ ζε 116 
αξαηνθαηνηθεκέλνπο δηάζπαξηνπο κηθξνύο νηθηζκνύο. 

 

2.2. ύγθξηζε κε νκνεηδείο επηρεηξήζεηο. 

Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ν πιένλ ζηηβαξόο δείθηεο σο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνύ κεηαμύ ησλ ΓΔΤΑ 
σο νκνεηδώλ επηρεηξήζεσλ είλαη ν αξηζκόο πδξνκέηξσλ αλά εξγαδόκελν.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζπγθξίλνληαη ε ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ηελ ΔΤΓΑΠ, ηελ κεγαιύηεξε επηρείξεζε 
παξνρήο ππεξεζηώλ ύδξεπζεο ηεο ρώξαο.   

  ΔΤΓΑΠ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ 4.300.000            51.990    

ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ 1.950.000            38.747    

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΥ 2.868                    22    

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΑΝΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ 2,21                1,34    

ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ ΑΝΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 680              1.761    

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΑΝΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 1.499              2.363    

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ   

ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 22  

ΤΝΟΛΟ 34      

ΔΚ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ ΑΜΔΑ 6  

ΤΝΟΛΟ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ 38.747  

ΔΝΔΡΓΑ 33.767  

ΑΝΔΝΔΡΓΑ (Δ ΓΗΑΚΟΠΖ)  4.980  

 

Όπσο θαίλεηαη ν δείθηεο ηνπ αξηζκνύ πδξνκέηξσλ αλά εξγαδόκελν ΑΥ είλαη:  

 ΓΔΤΑ Κηιθίο  έλαο εξγαδόκελνο αλά 1761 πδξόκεηξα 

 ΔΤΓΑΠ  έλαο εξγαδόκελνο αλά 680 πδξόκεηξα 

Να επηζεκαλζεί όηη ε ΔΤΓΑΠ πδξνδνηεί ην 50% ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ, δελ έρεη ηελ επζύλε ησλ 
νκβξίσλ πδάησλ θαη ζεσξείηαη ε πιένλ θαζεηνπνηεκέλε, ζύγρξνλε θαη πξόηππε επηρείξεζε ηεο ρώξαο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ΓΔΤΑ Κηιθίο λνκηκνπνηείηαη λα έρεη κηθξόηεξν δείθηε από ηελ ΔΤΓΑΠ, επεηδή ε ΔΤΓΑΠ 
ιόγσ κεγάινπ κεγέζνπο δεκηνπξγεί νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη επνκέλσο ιεηηνπξγεί πην θαζεηνπνηεκέλα.  

Δάλ εηίζεην σο κέηξν ζύγθξηζεο ε ΔΤΓΑΠ, ηόηε ην αληίζηνηρν πξνζσπηθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο πξέπεη λα 
αλέξρεηαη ζε 60 άηνκα (πξνθύπηεη από ηελ δηαίξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πδξνκέηξσλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο δηα 
ηνπ 680). 

 

2.3. Πνζνζηό δαπαλώλ κηζζνδνζίαο θαη παξνρώλ ηξίησλ ζηηο δαπάλεο 

Έλαο ηξίηνο δείθηεο είλαη ην πνζνζηό επί ησλ εμόδσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο πνπ δαπαλάηαη γηα 
κηζζνδνζία. Γεληθά ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ ν ζηαζκηζκέλνο δείθηεο είλαη πεξίπνπ 
ζηα 2/3 ησλ εμόδσλ, δειαδή ζε πνζνζηό από 60% έσο 70%. ε δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο επηρεηξήζεηο είλαη 
ζπλήζσο κεγαιύηεξνο. 
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ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο ν παξαπάλσ δείθηεο είλαη 37%. γηα απηό ην ιόγν ε ΓΔΤΑ Κηιθίο παξακέλεη κηα νηθνλνκηθά 
βηώζηκε επηρείξεζε θαη όηη νη επηινγέο ηεο δηνίθεζεο εμππεξεηνύλ ην δεκόζην ζπκθέξνλ, θξηλόκελεο εθ ηνπ 
απνηειέζκαηνο. Υσξίο πεξηζηξνθέο, εάλ ν δεκόζηνο θαη ηδησηηθόο ηνκέαο είρε ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο, άιιε ζα ήηαλ ε εηθόλα ηεο ρώξαο ζήκεξα.  

πλνςίδνληαο, κε ηα παξαπάλσ επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζεί ε αλαγθαηόηεηα ζύλαςεο ζπκβάζεσλ γηα 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο επηρείξεζεο.  

Κνληνινγίο, απηό πνπ ζηελ πξάμε επηρεηξείηαη είλαη λα επηζηξαθνύλ ζηνπο θαηαλαισηέο σο παξνρή 
ππεξεζηώλ  ηα ρξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηα ηέιε πνπ εηζπξάηηνληαη θαη  ππάξρνπλ ζην ηακείν ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

2.4. ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΝΔΧΝ ΓΔ πνπ ΔΞΤΠΖΡΔΣΔΗ Ζ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

Οη έμη λένη Γήκνη πνπ εληάρζεθαλ ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο από πιεπξάο νξγάλσζεο ήηαλ ζε ππνηππώδε κνξθή κε 
ζεκαληηθόηεξα ηα εμήο πξνβιήκαηα: 

1. Αλππαξμία αξρείσλ θαη κειεηώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα, δελ παξειήθζε θαλέλα ζρέδην 
κε ηηο νδεύζεηο ησλ αγσγώλ, ηηο αξρηηεθηνληθέο θαη ζηαηηθέο κειέηεο ησλ δεμακελώλ θαη ησλ ινηπώλ 
θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ηηο γεσινγηθέο κειέηεο ησλ γεσηξήζεσλ, ηα\ηο πδξαπιηθέο θαη 
ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο ησλ αλιηνζηαζίσλ, θιπ. 

2. Γελ ππάξρεη ζρεδηαζκόο πδξνδόηεζεο αλά δώλε παξνρήο. 
3. Γελ ππάξρνπλ κειέηεο γηα άδεηα ρξήζεο λεξνύ 
4. Γελ ππάξρνπλ ηίηινη ηδηνθηεζίαο 
5. Γελ ππήξραλ αμηόπηζηα αξρεία θαηαλαισηώλ 
6. Γελ ππήξραλ αμηόπηζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ηζνδπγίσλ εζόδσλ 

εμόδσλ 
7. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία παξνρώλ, αγσγώλ, δηακέηξσλ ζσιελώζεσλ 
8. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα επάξθεηαο λεξνύ. 
9. Γελ ππάξρνπλ  πδξόκεηξα ζε πεξηζζόηεξα από ην 50% ησλ θαηαλαισηώλ ζηε ΓΔ Μνπξηώλ. 
10. Τπάξρνπλ ρηιηάδεο ραιαζκέλα πδξόκεηξα 
11. Τπάξρνπλ ζηε ΓΔ Πηθξνιίκλεο θαη ζε κεξηθνύο νηθηζκνύο ηεο ΓΔ Κξνπζίσλ νηθηζκνί κε αθαηάιιειν 

πξνο πόζε λεξό. 
12. Σα έζνδα κόιηο θαιύπηνπλ ηηο δαπάλεο ηεο ΓΔΖ. Ζ δηαθνξά θαιύπηεηαη από ηνπο θαηαλαισηέο ηεο 

ΓΔ Κηιθίο πνπ είρε ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

Δπνκέλσο, θιήζεθε Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο λα αλαιάβεη θαη ιεηηνπξγήζεη ηελ ππεξεζία ύδξεπζεο, ρσξίο 
ηελ θαηάιιειε εηνηκόηεηα θαη κε κεγέια νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.  

Ζ πξώηε δύζθνιε πξνζπάζεηα ηνπ έηνπο 2013 επηθεληξώζεθε ζηελ δεκηνπξγία αμηόπηζηνπ αξρείνπ 
θαηαλαισηώλ, επεηδή πιένλ νη ππεξεζίεο είλαη πιήξσο αληαπνδνηηθέο θαη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 
θαιύπηνληαη κόλν από ηα έζνδα, ηελ βειηίσζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ κε ίδηνπο πόξνπο γηα λα 
κεησζνύλ αξρηθά νη δηαθνπέο πδξνδόηεζεο θαη ε θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε ηελ 
νινθιήξσζε ησλ κειεηώλ γηα ηελ αδεηνδόηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνλ ζρεδηαζκό ησλ έξγσλ πνπ είλαη 
αλαγθαία, γηα λα κε δαπαλώληαη νη ειάρηζηνη πνιύηηκνη πόξνη άζθνπα θαη λα αληηκεησπηζηνύλ κεξηθά από 
ηα νμέα πξνβιήκαηα. 

3. ΑΝΑΓΚΑΗΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 
Δπεηδή ν ππάξρσλ εζσηεξηθόο θαλνληζκόο ππεξεζηώλ (ΔΚΤ), όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ είλαη πιένλ αλεπίθαηξνο, 
ζηε ζπλέρεηα ηεθκεξηώλεηαη ε αλαγθαηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, αλά ηκήκα. 
 

3.1. ΣΜΖΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (Α/).   

1. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ   



 5 

Τπάξρνπλ πεξί ηηο 200 εγθαηαζηάζεηο (δεμακελέο, γεσηξήζεηο, αληιηνζηάζηα, δηπιηζηήξηα λεξνύ θιπ). δηάζπαξηα 
ζε όιν ην Γήκν Κηιθίο.  
Ζ ζπληήξεζή ηνπο απαηηεί ηελ παξνπζία 2 ειεθηξνιόγσλ ηηο εξγάζηκεο ώξεο, ελόο ειεθηξνιόγνπ ηελ 
απνγεπκαηηλή βάξδηα θαη δύν ειεθηξνιόγσλ γηα ηελ θάιπςε αξγηώλ θαη ζαββαηνθύξηαθνπ, αλά έλα ζε δύν 
βάξδηεο. 
 

2. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΑΝΘΡΧΠΟΖΜΔΡΔ ΔΣΖΗΧ  ΑΝΘΡΧΠΟΖΜΔΡΔ 

εξγάζηκεο εκέξεο: 260 εκέξεο εηεζίσο Υ  2 ειεθηξνιόγνη αλά εκέξα  
                                  

520,00    

Απνγεπκαηηλή βάξδηα: 1  άηνκν Υ 260 εκέξεο 
                                  

260,00    

αββαηνθύξηαθα 52 Υ 2 ειεθηξνιόγνη αλά εκέξα 
                                  

204,00    

ΤΝΟΛΟ ΔΣΖΗΧΝ ΑΝΘΡΧΠΟΖΜΔΡΧΝ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ  
                                  

984,00    

    

ΑΝΑΓΚΑΗΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΥ (έλαο εξγαδόκελνο = 230 αλζξσπνεκέξεο εηεζίσο) 
                                      

4,30    

ΤΠΑΡΥΟΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟ   

1 ειεθηξνιόγνο ΑΥ 
                                  

230,00    

ΚΔΝΔ ΑΝΘΡΧΠΟΖΜΔΡΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΛΤΦΘΟΤΝ 
                                  

758,00    

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΥ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ 
                                      

3,30    

 
 

3.2. ΣΜΖΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ (Γηαξξνέο, επεθηάζεηο). 

1. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ     

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο απαηηνύληαη:8 ηξηκειή ζπλεξγεία, ηα νπνία θαηαλέκνληαη όπσο 
θαίλεηαη παξαθάησ.  

Κάζε ζπλεξγείν ζπγθξνηείηαη από 3 εξγαδνκέλνπο: Έλα ρεηξηζηή ΜΔ, έλα πδξαπιηθό θαη έλα βνεζό. Έλαο εθ ησλ 
ηξηώλ νξίδεηαη επηθεθαιήο.  

Δπεηδή νη αλάγθεο είλαη ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε, πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηεί βάξδηα.  

ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ππάξρεη έλα επηπιένλ ηξηκειέο ζπλεξγείν γηα ηα απνγεύκαηα θαη ηα ζαββαηνθύξηαθα.  

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΑ ΓΔ ΓΗΑ ΣΗ ΔΡΓΑΗΜΔ ΖΜΔΡΔ 

ΓΔ  
 ΣΡΗΜΔΛΖ 

ΤΝΔΡΓΔΗΑ  

 ΑΝΘΡΧΠΟΖΜΔΡΔ ΑΝΑ ΔΣΟ 
(ηξηκειή ζπλεξγεία Υ 3 

εξγαδόκελνη Υ 251 εκέξεο)  

ΓΔ ΚΗΛΚΗ                            2                       1.560,00    

ΓΔ ΚΡΟΤΗΧΝ                            2                       1.560,00    

ΓΔ ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ                            1                          780,00    

ΓΔ ΓΑΛΛΗΚΟΤ                            1                          780,00    

ΓΔ ΜΟΤΡΗΧΝ - ΓΟΗΡΑΝΖ                            1                          780,00    

ΓΔ ΥΔΡΟΤ                             1                          780,00    

ΤΝΟΛΟ                      6.240,00    

ΚΑΛΤΦΖ ΒΑΡΓΗΑ (1 ηξηκειέο ζπλεξγείν Υ 3 
εξγαδόκελνη Υ 365 εκέξεο).                            1                       1.095,00    

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΑΝΘΡΧΠΟΖΜΔΡΔ αλά ΔΣΟ: 
(365 εκέξεο Υ 3 εξγαδόκελνη)                      7.335,00    

ΑΝΑΓΚΑΗΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΥ                           31,89    

ΤΠΑΡΥΟΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΥ     
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1 Υεηξηζηήο (Σζαξίδεο),  
2 βνεζνί πδξαπιηθνη (Ξαλζόπνπινο, ηδεξόπνπινο).  
(έλαο εξγαδόκελνο ΑΥ εξγάδεηαη 230 εκέξεο εηεζίσο)  3 άηνκα                        690,00    

ΚΔΝΔ ΑΝΘΡΧΠΟΖΜΔΡΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΚΑΛΤΦΘΟΤΝ                      6.645,00    

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΥ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ 
ΣΟΤ: (έλαο εξγαδόκελνο ΑΥ εξγάδεηαη 230 εκέξεο 
εηεζίσο)                           28,89    

 
 

3.3. ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ     

1. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ    εηήζηεο αλζξσπνεκέξεο  

1. ΓΡΑΦΔΗΑ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
 4 ώξεο εκεξεζίσο ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο                                     130,00    

2. ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΗΛΚΗ 
2 εξγάηεο θαζαξηόηεηαο ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο, ήηνη 2ρ261                                     522,00    

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΡΖΣΧΝΖ 
 Απνγεύκαηα 2 ώξεο ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο                                        65,25    

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΡΟΑΣΟΤ 
 αββαηνθύξηαθν: 2 ώξεο πξσί θαη 2 
ώξεο απόγεπκα: έιεγρνο, θιείζηκν                                     104,00    

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΑΣΑΝΔΧΝ     

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΚΑΗ 
ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ (ΚΟΠΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΠΔΡΗΞ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ – θιπ). 

 Απαηηνύληαη δύν ζπλεξγεηα ησλ 2 
αηόκσλ, ηα νπνία ζα αζρνινύληαη κε 
ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ.                                     520,00    

ΤΝΟΛΟ ΔΣΖΗΧΝ ΑΝΘΡΧΠΟΖΜΔΡΧΝ 
ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ                                   1.341,25    

ΑΝΑΓΚΑΗΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΥ                                          5,83    

ΤΠΑΡΥΟΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟ:  
                                                                                   
-        

ΚΔΝΔ ΑΝΘΡΧΠΟΖΜΔΡΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ 
ΝΑ ΚΑΛΤΦΘΟΤΝ                                  1.341,25    

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΥ ΓΗΑ 
ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ 

 έλαο εξγαδόκελνο ΑΥ εξγάδεηαη 230 
εκέξεο εηεζίσο                                         5,83    

 
 
 

3.4. ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ -ΔΠΗΚΔΤΔ Ζ/Μ  

        

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΝΔΡΓΔΗΑ 
ΑΝΑ ΓΔ ΓΗΑ ΣΗ ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ  ΤΝΔΡΓΔΗΑ  

 ΑΝΘΡΧΠΟΖΜΔΡΔ 
ΑΝΑ ΔΣΟ  

ζπλεξγεία Υ 
εξγαδόκελνη Υ 260 

εκέξεο)  ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ 
πεδνδξνκίσλ, θζνξώλ, 
θαηαζθεπή θξεαηίσλ, επηζθεπή 
ζραξώλ, θαιπκάησλ θξεαηίσλ 
θιπ 

1 ζπλεξγείν ηξηώλ 
αηόκσλ  

                              
780,00    

κέζσ πξγ 55-64 ΟΑΔΓ. 
Δγξθίλνηλαη έσο 7 ζέζεηο ιόγσ 
ηνπ πεξηνξηζκνύ πνπ ηίζεηαη 
από ηνλ θαλνληζκό de minimis 

ΔΠΗΚΔΤΔ ΚΣΗΡΗΧΝ 
ΑΝΛΗΟΣΑΗΧΝ (πεξηθξάμεηο, 
ειεθηξνζπγθνιήζεηο κηθξέο 
εξγαζίεο κε ζθπξόδεκα θιπ) 

1 ζπλεξγείν ηξηώλ 
αηόκσλ  

                              
780,00      

ΒΑΦΔ θηηξίσλ, ζσιελώζεσλ 
ζηδεξώλ θνπθσκάησλ θιπ  1 βαθέαο  

                              
260,00    κέζσ πξγ 55-64 ΟΑΔΓ 
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ΤΝΟΛΟ ΔΣΖΗΧΝ 
ΑΝΘΡΧΠΟΖΜΔΡΧΝ ΓΗΑ 
ΚΑΛΤΦΖ ΣΖ    

                          
1.820,00      

        

ΑΝΑΓΚΑΗΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΥ   
                                   
7,91      

        

ΤΠΑΡΥΟΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟ:   ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ     

        

ΚΔΝΔ ΑΝΘΡΧΠΟΖΜΔΡΔ 
ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΛΤΦΘΟΤΝ   

                                  
7,91      

        

κέζσ πξγ 55-64 ΟΑΔΓ   
                                   
7,00      

        

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 
ΑΥ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ   

                                   
0,91      

 
 
 

3.5. ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΝΔΡΟΤ - ΥΛΧΡΗΧΖ 
 

   1. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ     

      

    ΑΝΘΡΧΠΟΔΣΖ 

ΥΖΜΗΚΟ ΥΖΜΗΚΟ ΠΔ γηα αλαιύζεηο 1 

ΥΛΧΡΗΧΖ - ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

2 άηνκα κε έλα κηθξό αλνηθηό θνξηεγό ζα 
κεηαθέξνπλ ην ριώξην, ζα ειέγρνπλ ην 
ππνιεηκκαηηθό ριώξην θαη ζα βνεζνύλ ηελ ρεκηθό 
ζηηο δεηγκαηνιεςίεο θιπ 2 

      

ΤΝΟΛΟ   3 

      

      

ΤΝΟΛΟ ΔΣΖΗΧΝ 
ΑΝΘΡΧΠΟΖΜΔΡΧΝ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ 
ΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ      

      

ΑΝΑΓΚΑΗΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΥ   3 

      

ΤΠΑΡΥΟΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟ:                                                              -        

      

ΚΔΝΔ ΑΝΘΡΧΠΟΖΜΔΡΔ ΠΟΤ 
ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΛΤΦΘΟΤΝ   3 

      

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΥ 
ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ 

 έλαο εξγαδόκελνο ΑΥ εξγάδεηαη 230 εκέξεο 
εηεζίσο  3 
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6. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

1. ΓΗΑΝΟΜΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ

 

ΤΓΡΟΜΔΣ

ΡΑ 

 

ΤΥΝΟΣΖΣ

Α 

ΔΚΓΟΖ 

ΑΝΑ ΔΣΟ 

 ΔΣΖΗΟ 

ΤΝΟΛΟ 

 ΚΟΣΟ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

ΑΝΑ 

ΛΟΓ/ΜΟ* 

 ΤΝΟΛΟ € 

ΠΑΡΑΣΖΡΖ

ΔΗ

ΓΔ   15.000,00                   6     90.000,00              0,57     51.300,00   

ΓΔ ΚΗΛΚΗ 

ΠΟΛΖ

    4.000,00                   6     24.000,00              0,57     13.680,00   

ΓΔ ΚΗΛΚΗ 

ΟΗΚΗΜΟΗ

  19.000,00                   2     38.000,00              0,57     21.660,00   

ΛΟΗΠΔ ΓΔ   152.000,00              0,57     86.640,00   

ΤΝΟΛΟ

Γεδνκέλα από δηαδίθηπν: http://www.elta.gr/Portals/0/pdf/pricelist_epistol_2012.pdf

2. ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΝΓΔΗΞΔΧΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ

 

ΤΓΡΟΜΔΣ

ΡΑ 

 ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΔΣΡΖΔ

ΧΝ ΑΝΑ 

ΔΣΟ 

 ΤΝΟΛΟ  ΚΟΣΟ 

ΜΔΣΡΖΖ 

/ 

ΤΓΡΟΜΔΣ

ΡΟ 

 ΤΝΟΛΟ € 

ΓΔ   15.000,00                   3     45.000,00              0,50     22.500,00   

ΓΔ ΚΗΛΚΗ 

ΠΟΛΖ

    4.000,00                   3     12.000,00              1,00     12.000,00   

ΓΔ ΚΗΛΚΗ 

ΟΗΚΗΜΟΗ

  19.000,00                   2     38.000,00              1,00     38.000,00   Δθηηκώκελε 

θαηαγξαθή 

αλά 

αλζξσπνεκ

έξα 

(Αθεληνπιίδ

εο): 40 

πδξόκεηξα.

ΛΟΗΠΔ ΓΔ   95.000,00     72.500,00   

ΤΝΟΛΟ

ηηο ινηπέο ΓΔ εθηηκάηαη όηη ζα γίλνπλ 3 ην έηνο 2015

3. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΦΡΑΓΗΓΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ

 

ΤΓΡΟΜΔΣ

ΡΑ 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔ

ΝΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΝΑ ΔΣΟ 

 ΚΟΣΟ 

ΣΟΠΟΘΔΣ

ΖΖ ΑΝΑ 

ΤΓΡΟΜΔΣ

ΡΟ 

 ΤΝΟΛΟ € 

ΓΔ   15.000,00   

ΓΔ ΚΗΛΚΗ 

ΠΟΛΖ

    4.000,00   

ΓΔ ΚΗΛΚΗ 

ΟΗΚΗΜΟΗ

  19.000,00          16.000              1,00     16.000,00   

Δθηηκώκελε 

ηηκή 

ηνπνζέηεζεο 

(Αθεληνπιίδ

εο): 0,5 

επξώ αλά 

ζθξαγίδα

ΛΟΗΠΔ ΓΔ   38.000,00     16.000,00   

ΤΝΟΛΟ

ηόρνο έηνπο 2014

4. ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ

 

ΤΓΡΟΜΔΣ

ΡΑ 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔ

ΝΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΝΑ ΔΣΟ 

 ΚΟΣΟ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑ

ΣΑΖ ΑΝΑ 

ΤΓΡΟΜΔΣ

ΡΟ 

 ΤΝΟΛΟ € 

ΓΔ   15.000,00   

ΓΔ ΚΗΛΚΗ 

ΠΟΛΖ

    4.000,00   

Ζ δηαρείξηζε πδξνκέηξσλ πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο εξγαζηώλ πνπ αλαγξάθνληαη παξαθάησ. 

Ζ εθηίκεζε ησλ αλζξσνπεκεξώλ γίλεηαη κε βάζε ην θόζηνο
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7. ΤΓΓΡΑΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ 

      

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
ΓΗΟΗΚΖΖ 

πγγξαθή πξαθηηθώλ, αλάξηεζε απνθάζεσλ ζηε δηαύγεηα, κηθ 
απνθάζεσλ ζην ηκήκα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζηελ επίηξνπν θιπ 1 άηνκν  

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΔΝΣΑΛΜΑΣΧΝ 

Παξαιαβή ηηκνινγίσλ - θνπή εληαικάησλ, εηνηκαζία θαθέινπ γηα 
έιεγρν 1 άηνκν  

 

ΤΝΟΛΑ 
   

    

ΣΟΜΔΑ 
 ΑΝΑΓΚΑΗΟ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ  ΤΠΑΡΥΟΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΥ  ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ  

6. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ 
                       
13    

Νηθνιαίδεο, Ξαθνπζηόπνπινο, 
Αθεληνπιίδεο                       10    

ΓΔ ΚΗΛΚΗ 

ΟΗΚΗΜΟΗ

  19.000,00               500              6,00       3.000,00   Δθηηκώκελε 

ηηκή 

αληηθαηάζηα

ζεο 

(Αθεληνπιίδε

ο): 5 επξώ 

αλά 

πδξόκεηξν

ΛΟΗΠΔ ΓΔ   38.000,00       3.000,00   

ΤΝΟΛΟ

ηόρνο έηνπο 2014

 

ΤΓΡΟΜΔΣΡ

Α 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔ

ΝΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΝΑ ΔΣΟ 

 ΚΟΣΟ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑ

ΣΑΖ ΑΝΑ 

ΤΓΡΟΜΔΣΡ

Ο 

 ΤΝΟΛΟ € 

ΓΔ   15.000,00            1.000              5,00       5.000,00   

ΓΔ ΚΗΛΚΗ 

ΠΟΛΖ

    4.000,00               100            10,00       1.000,00   

ΓΔ ΚΗΛΚΗ 

ΟΗΚΗΜΟΗ

  19.000,00            1.000            10,00     10.000,00   Δθηηκώκελε 

θόζηνο 

ειέγρνπ: 10 

επξώ αλά 

πδξόκεηξν 

(ζπκπεξηιακ

βάλεηαη 

κεηαθνξά - 

εξγαζία θιπ)

ΛΟΗΠΔ ΓΔ   38.000,00     16.000,00   

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ 194.140,00     

ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ 15.000,00  

ΤΝΟΛΟ 12,94         

4. ΓΔΛΣΗΑ ΓΗΑ ΤΓΡΟΝΟΜΔΗ (ΔΛΔΓΥΟ ΤΓΡΟΛΖΦΗΧΝ - ΣΑΠΧΜΑΣΑ - ΔΠΑΝΑΤΝΓΔΔΗ - 

ΓΗΑΚΟΠΔ - ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΓΖΜΟΣΧΝ θιπ).
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2. ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΤΓΡΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
(Γηαξξνέο, επεθηάζεηο). 

                       
32    

Σζαξίδεο, Ξαλζόπνπινο, 
ηδεξόπνπινο                       29    

ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Μ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (Α/). 

                         
4    Υαξαιακπίδεο                         3    

3. ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΠΡΑΗΝΟ 
                         
6                              6    

4. ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ -
ΔΠΗΚΔΤΔ Ζ/Μ  

                         
8    

7 άηνκα πξγ ΛΑΔΚ1 ηνπ ΟΑΔΓ 
γηα επξηζθνκέλνπο πιεζίνλ ηεο 
ζύληαμεο. Σν πξόγξακκα ιήγεη 
31 Μαΐνπ 2014. Μέρξη ζήκεξα 
δελ έρεη αλαθνηλσζεί λέν 
πξόγξακκα.                         1    

5. ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΝΔΡΟΤ - 
ΥΛΧΡΗΧΖ 

                         
3                              3    

7. ΤΓΓΡΑΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ - 
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ 

                         
2                              2    

ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ 
                         
2    

Σξηαληαθπιιίδεο, Βαζηιεηάδεο 
(ΑΜΔΑ)                        -      

ΤΝΟΛΟ 
                       
70                            54    

 

 

4. ΣΡΟΠΟ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

Από ηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα θαίλεηαη όηη ην αλαγθαίν πξνζσπηθό ανξίζηνπ ρξόλνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθώλ είλαη 54 άηνκα. Δθόζνλ δελ εγθξηζεί ην πξόγξακκα  ηνπ ΟΑΔΓ πνπ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο 
απαζρόιεζεο ησλ αλέξγσλ ειηθίαο 55-64 εηώλ, από ην νπνίν θαιύπηνληαη 7 ζέζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
εξγαηώλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ, ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ θαη απηέο νη ζέζεηο ζηηο 54.  

Δίλαη γλσζηό όηη ππάξρεη απαγόξεπζε πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ έσο 31-12-2016. Δπνκέλσο 
δελ δύλαηαη ε ΓΔΤΑ Κηιθίο λα θάλεη πξνθήξπμε γηα πξόζιεςε ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

Δπνκέλσο ε κόλε άκεζε δπλαηόηεηα είλαη λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο κε αλάζεζε ζε ηξίηνπο. 

Βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζύλαςεο ζπκβάζεσλ κε απεπζείαο 
αλάζεζε εξγαζηώλ θαη ππεξεζηώλ αλά δεκνηηθή ελόηεηα. 

Με απηό ηνλ ηξόπν ζα ζπλερηζηεί ε ζηνηρεηώδεο ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο  πξνζσξηλά κε ηελ ζύλαςε 
ζύκβαζεο κε 11 εξγνιήπηεο από ην ηνπηθό δπλακηθό, νη νπνίνη γλσξίδνπλ από ηελ εκπεηξία ηνπο ηηο 
ηνπηθέο ζπλζήθεο. 

Οη αλαζέζεηο ζα γίλνπλ κε βάζε ηηο ηερληθέο κειέηεο έξγσλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ ζπλέηαμε ε ηερληθή 
ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ ινηπώλ αλαγθώλ θαη ησλ εθηόο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο, θαζώο ηηο εξγαζίεο θαη ππεξεζίεο 
πνπ δελ δύλαηαη λα θαιπθζνύλ ζα γίλνπλ δηαγσληζκνί κε πξννπηηθή δηεηίαο, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηελ 
αλάζεζε: 

1. Γηαγσληζκόο ζπληήξεζεο δηθηύσλ ύδξεπζεο 
2. Γηαγσληζκόο ζπληήξεζεο ε/κ εγθαηαζηάζεσλ 
3. Γηαγσληζκόο δηαρείξηζεο ύδξεπζεο (θαηαγξαθή ελδείμεσλ – αληηθαηάζηαζε πδξνκέηξσλ – 

ηνπνζέηεζε ζθξαγίδσλ αζθαιείαο). 
4. Γηαγσληζκόο ζπγγξαθήο πξαθηηθώλ – θνπήο εληνιώλ πιεξσκήο θαη αλάξηεζήο ηνπο ζην δηαύγεηα. 

 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΘΔΔΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 
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Δίλαη θαλεξή ε ηάζε λα αλαηίζεηαη ζε ηξίηνπο νη ππεξεζίεο απηέο. 

Γηα ην ιόγν απηό εθδόζεθε θαη ην κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 3259 κε εκεξνκελία 30 Ηαλνπαξίνπ 2014 
έγγξαθν ηεο ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ, 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΟΣΑ κε ζέκα: Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ έηνπο 2014 
ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ θαη ηα ΝΠΗΓ ηεο Απηνδηνίθεζεο 

ύκθσλα κε ην παξαπάλσ έγγξαθν, ζην θεθάιαην «Λνηπέο επηζεκάλζεηο», πκβάζεηο Μίζζσζεο Έξγνπ 
(ΜΔ) αλαθέξεη όηη: 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4147/2013 παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ΟΣΑ θαη ηα ΝΠΗΓ απηώλ 
λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ αθόκα θαη εηδηθνηήησλ αληίζηνηρσλ κε εθείλεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνπο Οξγαληζκνύο ή ζηνπο Καλνληζκνύο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπο, γηα όζν 
ρξόλν ηζρύεη ν πεξηνξηζκόο ησλ εηήζησλ πξνζιήςεσλ θαη δηνξηζκώλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, δειαδή κέρξη 
ηηο 31-12-2016 γηα λα θαιύςνπλ άκεζα ηηο αλάγθεο ηνπο. 

 
 
ΤΝΟΦΗΕΟΝΣΑ: 

Ζ αλάζεζε έξγσλ, εξγαζηώλ – ππεξεζηώλ είλαη θαηά ηεθκήξην ε κόλε λόκηκε, ιεηηνπξγηθή θαη νηθνλνκηθή  
επηινγή, επεηδή γίλεηαη άκεζα νη παξαπάλσ αλάγθεο είλαη επείγνπζεο 

ηελ πεξίπησζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ε αλάζεζε είλαη κνλόδξνκνο, ιόγσ ηεο ηξέρνπζαο ζπγθπξίαο θαη ηεο 
δηεύξπλζεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζε 6 λένπο δήκνπο.  

πγρξόλσο όκσο είλαη θαη νηθνλνκηθόηεξε νδόο γηα ηελ  εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ – ππεξεζηώλ, επεηδή γηα 
ίζε πνζόηεηα έξγνπ, εξγαζίαο - ππεξεζίαο ε δαπάλε αλαζέζεσλ είλαη κηθξόηεξε από ηελ δαπάλε ηεο 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Ζ αλάζεζε ππεξεζηώλ θαη έξγσλ απνηειεί έλα πην απνηειεζκαηηθό νηθνλνκηθά 
ηξόπν εθηέιεζεο έξγσλ, εξγαζηώλ -ππεξεζηώλ θαη αλακέλεηαη ε πεξαηηέξσ δηεύξπλζή ηνπ. Θίγεη όκσο 
βαζηθά θεθηεκέλα ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν αληίζεην δελ ηζρύεη. 

Ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξνβάιιεηαη θαηά θόξνλ ε ρακειή παξαγσγηθόηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 
ζρεηηδόκελε κε ηελ εμαξηεκέλε εξγαζία θαη ηηο πςειέο ακνηβέο. Γπζηπρώο ζην άκεζν κέιινλ ζα 
ζπξξηθλσζεί δξαζηηθά ε γλσζηή κνξθή εξγαζηαθώλ ζπκβάζεσλ ηνπ δεκνζίνπ. 

Ζ πξννπηηθή δηαηήξεζεο θάπνησλ ζηξαηεγηθώλ επηρεηξήζεσλ ππό ηνλ καλδύα ηνπ θξάηνπο, αλακέλεηαη λα 
δηαηεξεζεί κόλν σο κεραληζκόο ειέγρνπ. Γειαδή έλα επηηειείν ζηειερώλ πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη θαη ζα 
ζπληνλίδεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπ ππεξγνιάβνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο θαηαλαισηέο.  

Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο, δηαρεηξίζηεθε κε επζύλε θαη ζύλεζε ηηο δπλαηόηεηεο ηεο λνκνζεζίαο θαη δελ 
ζπκκεηείρε ζηηο ππεξβνιέο πνπ νδήγεζαλ ηηο πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο ζε ππεξβνιηθέο 
πξνζιήςεηο θαη κεγάιν δαλεηζκό. Βαζηθό ζηνηρείν ήηαλ πάληα ε βησζηκόηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη 
όρη ε πνιηηηθή ησλ πξνζιήςεσλ. Γηα ην ιόγν απηό έγθαηξα πξνέβε ζε κηα δνκή νξγάλσζεο 
εξγαζίαο πνπ ηελ θαζηζηά απνηειεζκαηηθή θαη βηώζηκε.  

Σα παξαπάλσ απνηππώλνληαη θαη ζηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία κπνξεί λα 
ζπγθξηζνύλ κε νπνηνδήπνηε ηζνινγηζκό ηδησηηθήο επηρείξεζεο.  

Σν επηρείξεκα όηη πνιιέο αλαζέζεηο ππνθξύπηνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία είηε όηη θαιύπηνληαη από ην 
ππάξρνλ πξνζσπηθό εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, δελ ηζρύεη, επεηδή όπσο εηπώζεθε πξσηύηεξα, ν ΟΔΤ έγηλε 
κε βάζε ηε ζεκεξηλή ΓΔ Κηιθίο θαη πιένλ ηίζεηαη από κεδεληθή βάζε ε νξγάλσζε θαη ν ραξαθηήξαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ δεκόζηνπ ραξαθηήξα. Δίλαη ζαθέο όηη θαλείο πιένλ δελ αζρνιείηαη κε ηηο πάγηεο θαη δηαξθείο 
αλάγθεο, από ηε ζηηγκή πνπ ηα νξγαλνγξάκκαηα ηα νπνία απνηέιεζαλ ηε βάζε ππνινγηζκνύ ησλ παγίσλ 
ζέζεσλ δελ επηθαηξνπνηήζεθαλ θαη είλαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία ζύληαμεο λέσλ νξγαληζκώλ. 

Γείγκα ησλ παξαπάλσ πξνζέζεσλ απνηειεί ε απαγόξεπζε ησλ πξνζιήςεσλ θαη ε δπλαηόηεηα θάιπςεο 
ππεξσξηώλ – επηθπιαθήο ζε επηρεηξήζεηο πνπ ππνρξενύληαη λα ιεηηνπξγνύλ όιν ην εηθνζηηεηξάσξν. 
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Σππηθό παξάδεηγκα ηέηνηαο επηρείξεζεο είλαη νη ΓΔΤΑ. Δπνκέλσο νη αλαζέζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
θαηαλαισηώλ είλαη κνλόδξνκνο. 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ.   

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

A) Σελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ: 

1) ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (Α/) 
2) ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ (Γηαξξνέο, επεθηάζεηο) 
3) ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
4) ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ -ΔΠΗΚΔΤΔ Ζ/Μ 
5) ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΝΔΡΟΤ – ΥΛΧΡΗΧΖ 
6) ΒΔΒΑΗΧΖ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΤΓΡΔΤΖ – ΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

ΓΑΠΑΝΧΝ (πκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθώλ δαπάλεο θαπζίκσλ, αλαξηήζεσλ ζην δηαύγεηα, 
απνκαγλεηνθώλεζε απνθάζεσλ, εηνηκαζία δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο εηζπξαθηόξσλ). 

7) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ (θαηαγξαθή θαηαλαιώζεσλ, ηνπνζέηεζε ζθξαγίδσλ αζθαιείαο, 
δηαλνκή ινγαξηαζκώλ, ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ δεκνηώλ θιπ). 

ηνπο εξγνιήπηεο - αλαδόρνπο: 

1) ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (Α/) 

 Σαγθαιίδεο Αλαζηάζηνο 

 Κνηζακπνπηθίδεο Νίθνο 

 Μπξηαλίδεο Κσλζηαληίλνο 

 

2) ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ (Γηαξξνέο, επεθηάζεηο) 

 Παπιίδεο Αζαλάζηνο 

 Καιαηηδίδεο ίκνο 

 Σαλάλεο Ησάλλεο 

 Υαξαιακπίδεο Κσλζηαληίλνο 

 

3) ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

 Κνπξηίδεο άββαο 

 Γεσξγία Κσηζαξή 

 

4) ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ -ΔΠΗΚΔΤΔ Ζ/Μ 

 Μπξηαλίδεο Κσλζηαληίλνο 

 Σαγθαιίδεο Αλαζηάζηνο 

5) ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΝΔΡΟΤ – ΥΛΧΡΗΧΖ 

 νθία Κνπξηίδνπ 
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6) ΒΔΒΑΗΧΖ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΤΓΡΔΤΖ – ΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 
ΓΑΠΑΝΧΝ (πκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθώλ δαπάλεο θαπζίκσλ, αλαξηήζεσλ ζην δηαύγεηα, 
απνκαγλεηνθώλεζε απνθάζεσλ, εηνηκαζία δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο εηζπξαθηόξσλ). 

 

πκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθώλ δαπάλεο θαπζίκσλ  

 Νηθνιαίδνπ Θεάλσ 

 

7) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ:  

Καηαγξαθή θαηαλαιώζεσλ 

 Μηζαειίδεο Ηνξδάλεο 

 

Οη αλαζέζεηο ζα γίλνπλ κε απόθαζε κνλνκεινύο νξγάλνπ όπσο νξίδεηαη κε ηνλ Ν. 3852/2010. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24/2014 
 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 
Ο A. Πξόεδξνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 

 
Σζαληάθεο Γεκήηξηνο 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 


