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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 12/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 12/06/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 08/06/2018

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

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 5ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 12-196/12-6-2018.

Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσίας : «Διανομή Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης  Δ.Ε. Κιλκίς»,
προϋπολογισμού : 4.800,00 € πλέον Φ.Π.Α.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΛΟΓΩ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ Οικονομολόγο και
προϊστάμενο Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη
του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης υπηρεσίας : «Διανομή Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης Δ.Ε. Κιλκίς»,
προϋπολογισμού : 4.800,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που
έχει ως εξής:

Η ανάγκη για την ανάθεση της διανομής σε εξωτερικό συνεργείο, λόγω μη επάρκειας του
προσωπικού της ΔΕΥΑ Κιλκίς τεκμαίρεται ως εξής:

Η διανομή των ειδοποιητηρίων στην πόλη του Κιλκίς γίνεται πόρτα – πόρτα, στις διευθύνσεις
αποστολής που αναγράφονται στους λογαριασμούς. Με αυτό τον τρόπο διανέμονται περίπου
12.000 ειδοποιητήρια λογαριασμών νερού ανά δίμηνο.
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Στα 116 χωρία του Δήμου η διανομή των λογαριασμών νερού που ανέρχονται σε 18.000
περίπου  γίνεται από το προσωπικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς το οποίο αφήνει τα ειδοποιητήρια σε
συγκεκριμένο κεντρικό σημείο (γραφείο κοινότητας ή συλλόγου ή εντευκτήριο οικισμού) όπου
συνήθως συγκεντρώνεται και η αλληλογραφία, λόγω έλλειψης ακριβών διευθύνσεων των
καταναλωτών.

Τέλος, για τους ετεροδημότες η αποστολή του ειδοποιητηρίου γίνεται με τα ΕΛΤΑ και είναι
περίπου 2.800 ειδοποιητήρια ανά δίμηνο της Δ.Ε. Κιλκίς και περίπου 2.200 ειδοποιητήρια ανά
τρίμηνο για τις υπόλοιπες Δ.Ε. του Δήμου Κιλκίς.

Με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ΦΕΚ, Τεύχος ΔΕΥΤΕΡΟ,
Αριθμός Φύλλου 1615, 11.05.2017) το Γραφείο Διαχείρισης Ύδρευσης Αποχέτευσης
απαρτίζεται από προσωπικό 14 ατόμων, ήτοι :

 Ένα (1) Διοικητικό υπάλληλος Τ.Ε. (θέση ΚΕΝΗ)
 Μια (1) Διοικητικό υπάλληλο Δ.Ε. Η θέση καλύπτεται από την ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

ΕΛΕΟΝΟΡΑ η οποία ασχολείται με την καταχώρηση - εκτύπωση λογαριασμών κλπ.
 Οκτώ (8) Τεχνίτες Υδραυλικούς - Υδρονομείς Δ.Ε. Από αυτές τις θέσεις καλυμμένες

είναι τρείς (3) : ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΞΑΚΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΘΕΑΝΩ (η κάλυψη της θέσης αυτής έγινε πρόσφατα και για την πρόσληψή της εκκρεμεί
ο έλεγχος  νομιμότητας από ελεγκτικό συνέδριο). Οι παραπάνω ασχολούνται
αποκλειστικά με την καταγραφή των ενδείξεων.  Για την καταγραφή των ενδείξεων στο
οργανόγραμμα προβλέπονται συνολικά οκτώ θέσεις. Επομένως υπάρχουν πέντε (5)
θέσεις ΚΕΝΕΣ.

 Τέσσερις (4) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων. Από αυτές καλύπτεται μία (1) θέση από τον
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ ΙΟΡΔΑΝΗ (για την πρόσληψη του οποίου εκκρεμεί ο  έλεγχος νομιμότητας
από το ελεγκτικό συνέδριο) και υπάρχουν τρείς (3) ΚΕΝΕΣ θέσεις. Το παραπάνω
προσωπικό προορίζεται για αντικατάσταση υδρομέτρων, επανέλεγχο λογαριασμών
διακοπές, επανασυνδέσεις κλπ.

Λόγω της σημαντικότητας της εργασίας της καταγραφής των ενδείξεων των υδρομέτρων, η
οποία πρέπει να γίνεται σε τακτά και ανελαστικά χρονικά διαστήματα ο ανωτέρω εργάτης
γενικών καθηκόντων απασχολείται στην καταγραφή των υδρομέτρων, επικουρώντας την
κάλυψη των πέντε (5) κενών θέσεων στην ειδικότητα Τεχνίτες Υδραυλικοί - Υδρονομείς.

Επομένως, είναι φανερό ότι οι ανάγκες από την μη κάλυψη των 8 θέσεων εργατοτεχνικών
καλύπτονται με ανάθεση του αντικειμένου σε εξωτερικό συνεργείο διανομής.

Για το λόγο αυτό, της μη επάρκειας του προσωπικού, προτείνεται η ΔΕΥΑ Κιλκίς να
προχωρήσει στην ανάθεση της εργασίας "ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ" σε
εξωτερικό συνεργάτη.

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

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Δέχεται την εισήγηση του κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ.

 Εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση που συντάχτηκε από την Διοικητική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.
Κιλκίς.
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 Την εκτέλεση της υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει των άρθρων
326 & 328 του Ν. 4412/2016, στα οποία προβλέπονται ότι για συμβάσεις κάτω των ορίων,
οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που
προβλέπονται στο άρθρο 263 και στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και της
απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 327 και 328, καθώς επίσης και ότι η απευθείας
ανάθεση διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα, χωρίς να
απαιτείται η συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό.

 Δεσμεύει πίστωση 4.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 61.93.01 (ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ) του προϋπολογισμού του έτους 2018.

 Η χρηματοδότηση της υπηρσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.93.01 (ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ
Δ.Ε.) του προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική
δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 12-196/12-6-2018.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
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