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Από το πρακτικό της αριθµό  8/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 07/05/2014   Ηµέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 30/04/2014 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 
παρόντα πέντε (5) 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµήτριος Τσαντάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήµαρχος Κιλκίς, Μέλος 
3) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος  
4) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  
5) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 

ΘΕΜΑ 10Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2014 
 

Τρόπος εκτέλεσης εργασιών: «Καταγραφή ενδείξεων υδροµέτρων  2014 ∆Ε 
Κρουσσών, Γαλλικού, Πικρολίµνης, Χέρσου, ∆οϊράνης, Μουριών του ∆. 
Κιλκίς»  – Κωδικοί εξόδων προϋπολογισµού έτους 2014: 61.93.5 και 61.93.6 . 

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ∆ΕΚΑΤΟ θέµα της  
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την προµήθεια του 
τίτλου του θέµατος.   

Αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών που ακολουθεί είναι η καταγραφή των ενδείξεων 
στις ∆Ε Κρουσσίων, ∆Ε Πικρολίµνης, ∆Ε Χέρσου, ∆Ε ∆οϊράνης, ∆Ε Μουριών, ∆Ε  
Γαλλικού το χρονικό διάστηµα από 01-06-2014 έως 31/12/2014. 

ΑΔΑ: 6ΕΗΛΟΛΚ8-ΧΓΘ



 

Σχετική ενηµέρωση για το παραπάνω θέµα δόθηκε από τον Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ 
Κιλκίς κ. Ηλία Αβραµίδη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Η ∆ΕΥΑ Κιλκίς διαχειρίζεται την καταγραφή ενδείξεων των υδροµετρων τόσο στο ∆ήµο 
Κιλκίς όσο και στις  ∆Ε Κρουσσίων, ∆Ε Πικρολίµνης, ∆Ε Χέρσου, ∆Ε ∆οϊράνης, ∆Ε 
Μουριών, ∆Ε  Γαλλικού. 
 
Λόγω έλλειψης προσωπικού ο χρόνος καταγραφής των ενδείξεων είναι πολύ µεγάλος 
µε αποτέλεσµα να απαιτούνται περισσότερες ανθρωποώρες για τους υδρονοµείς γιατί 
όγκος της εργασίας είναι πολύ µεγάλος αν στα παραπάνω προστεθούν και ο έλεγχος 
λαθραίων συνδέσεων, ο επανέλεγχος υδροµέτρων, η διακοπή της υδροδότησης των 
οφειλετών ή των αιτούντων την διακοπή υδροδότησης κλπ, δηλαδή τα καθηµερινά 
µικρά αιτήµατα τω δηµοτών. 
 
Για την  κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων προτείνεται η ανάθεση της υπηρεσίας σε 
εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα εκτελούν τις ανατιθέµενες υπηρεσίες υπό τις 
εντολές των επιβλεπόντων µηχανικών της υπηρεσίας. 

Η ανάθεση της συγκεκριµένης υπηρεσίας είναι επιβεβληµένο το έτος 2014, επειδή µε 
το υπάρχον προσωπικό της ∆ΕΥΑ Κιλκίς πρέπει να καλυφθούν και οι πιεστικές ανάγκες 
λόγω της διεύρυνσης της επιχείρησης, η οποία διπλασίασε σχεδόν τον αριθµό των 
καταναλωτών και συνεπώς και των υδροµέτρων. 

Επειδή οι δηµοτικές ενότητες δεν έχουν ακριβή και επικαιροποιηµένα στοιχεία 
υδροµέτρων – ενδείξεων – καταναλωτών, το έργο της καταγραφής, έκδοσης 
λογαριασµών και εισπράξεων είναι ιδιαίτερα δυσχερές µε συνέπεια την µείωση των 
εσόδων και την οικονοµική αδυναµία της επιχείρησης. 

Οι πάροχοι των υπηρεσιών θα λειτουργούν σε συνεργασία µε το προσωπικό της ∆ΕΥΑ 
Κιλκίς. Τα απαιτούµενα υλικά και πάσης φύσεως εξαρτήµατα θα παρέχονται από τη 
∆ΕΥΑ Κιλκίς. 

Υπάρχει άλλωστε και σχετική νοµολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ  71/2013 όπου σύµφωνα µε το σκεπτικό της 
απόφασης αναφέρεται:« Κατ’ εξαίρεση, στο βαθµό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές 
αναγκαιότητας και αποδοτικότητας, είναι δυνατή  η  ανάθεση  σε  τρίτους,  ιδιώτες  
φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα, εργασιών  ειδικής  φύσης,  γ ια  την  εκτέλεση  των  
οποίων  απαιτείται  είτε  προσωπικό  µε εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία, που δεν 
διαθέτει, σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η 
χρήση τεχνικών µέσων που δεν διαθέτει ο οικείος δήµος.» , στην περίπτωση της ∆ΕΥΑ 
Κιλκίς υπάρχουν σύµφωνα µε το εγκεκριµένο οργανόγραµµα δύο υδρονοµείς οι 
καλύπτουν µόνο την ∆.Ε. Κιλκίς 

 

Για το λόγο αυτό προτείνεται να γίνει πρόχειρος ∆ιαγωνισµός σύµφωνα µε την 
παρακάτω ∆ιακήρυξη. 

 

 
 
 

ΑΔΑ: 6ΕΗΛΟΛΚ8-ΧΓΘ



 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.∆. 28/80) 
 
 Η ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε το σύστηµα των 
έγγραφων σφραγισµένων προσφορών ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό, για 
την εκτέλεση της εργασίας «Καταγραφή ενδείξεων υδροµέτρων  2014 ∆Ε Κρουσσών, Γαλλικού, Πικρολίµνης, Χέρσου, 
∆οϊράνης, Μουριών του ∆. Κιλκίς» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.128,00€.πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 
διατάξεις   του π.δ.28/80. 
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί την 10/06/ 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 µ. (ώρα λήξης παράδοσης 
προσφορών) στην αίθουσα συνεδριάσεων της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 1ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 
Κιλκίς, τηλ. 2341029330, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 
∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι 
Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. 
Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής ποσού 1.430,00 Ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την  ∆ΕΥΑ Κιλκίς. 
Tα τεύχη δηµοπράτησης είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της ∆ΕΥΑ Κιλκίς   (www.deyak.gr). 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της   ∆ΕΥΑ Κιλκίς όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες τηλ. 
2341029330  . 
  
  Ο Α. Πρόεδρος ∆ΕΥΑ   Κιλκίς 
 
 
 
 
 ∆ηµήτριος Β. Τσαντάκης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

Καταγραφή ενδείξεων υδροµέτρων  2014 ∆Ε 
Κρουσσών, Γαλλικού, Πικρολίµνης, Χέρσου, 
∆οϊράνης, Μουριών  του ∆. Κιλκίς 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ 
 
 

 ∆ιακήρυξη  Πρόχειρου  διαγωνισµού  για  την  εργασία: Καταγραφή ενδείξεων υδροµέτρων  2014 ∆Ε 
Κρουσσών, Γαλλικού, Πικρολίµνης, Χέρσου, ∆οϊράνης, Μουριών του ∆. Κιλκίς 
Ο A. Πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
Έχοντας υπόψη: 
Α) Τις διατάξεις: 
•     του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
•     του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 
3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
•     την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
•     το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
•     την  υπ'  αριθ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  τεύχος  Β)     απόφαση 
Υπουργού Οικονοµικών 
•     την   µελέτη της  Τ.Υ. ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
•    την αριθ. 8 2 /2014  Απόφαση του ∆.Σ. ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και  ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,  για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών 
Άρθρο 1: Εργασία 
Ο       διαγωνισµός αφορά την εργασία: Καταγραφή ενδείξεων υδροµέτρων  2014 ∆Ε Κρουσσών, Γαλλικού, 
Πικρολίµνης, Χέρσου, ∆οϊράνης, Μουριών του ∆. Κιλκίς, προϋπολογισθείσας δαπάνης  58.128,00€.πλέον 
Φ.Π.Α. 
Άρθρο 2: Τρόπος       διεξαγωγής του διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,   και θα διεξαχθεί µε 
σφραγισµένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στην ∆ΕΥΑ Κιλκίς  έως την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 και ώρα 
9:30 και λήξη  10:00. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

Καταγραφή ενδείξεων υδροµέτρων  2014 ∆Ε 
Κρουσσών, Γαλλικού, Πικρολίµνης, Χέρσου, 
∆οϊράνης, Μουριών του ∆. Κιλκίς 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

Καταγραφή ενδείξεων υδροµέτρων  2014 ∆Ε 
Κρουσσών, Γαλλικού, Πικρολίµνης, Χέρσου, 
∆οϊράνης, Μουριών του ∆. Κιλκίς 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ 

ΑΔΑ: 6ΕΗΛΟΛΚ8-ΧΓΘ



 

Άρθρο 3: Τόπος  και          χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού.   
Άρθρο 4: Τόπος     και Χρόνος  εκτέλεσης        της  εργασίας 
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι οι ∆Ε Κρουσσών, Γαλλικού, Πικρολίµνης, Χέρσου, ∆οϊράνης, Μουριών, 
∆ροσάτου του ∆. Κιλκίς. Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι 6 (έξι)  µήνες. 
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη. 
Άρθρο 5: Κρατήσεις 
Ο  ανάδοχος υπόκειται σε  όλες  της  νόµιµες κρατήσεις που  ορίζονται, εκτός του  ΦΠΑ  µε  τον οποίο 
βαρύνεται η ∆ΕΥΑ Κιλκίς. 
Άρθρο 6:  Τρόπος          Πληρωµής 
Ο τρόπος αµοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής: άρθρο 53 του   Π.∆28/80 και το άρθρο 7 Συγγραφής 
Υποχρεώσεων 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής 
παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά 
πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 
Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόµο. 
Άρθρο 7 : Πληροφόρηση                      ενδιαφεροµένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από τη ∆ΕΥΑ Κιλκίς, ηµέρες και ώρες εργασίας. Τηλέφωνο 23410 
29330, FAX.23410 29320. 
Άρθρο 8: Λοιποί  όροι 
1).Εγγύηση  συµµετοχής ορίζεται σε 2% επι του προϋπολογισµού ήτοι ποσό 1430,00 €. 
2) Βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π για έργα  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 
3)Υπεύθυνη δήλωση ποινικού Μητρώου, υπογεγραµµένη την ηµέρα του διαγωνισµού, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
έχει καταδικασθεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της  επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
4)Πιστοποιητικό από αρµοδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς   τις   φορολογικές  
υποχρεώσεις  τους κατά την  ηµέρα  διενέργειας  του διαγωνισµού. 
5)Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη   γνώση  των όρων   της διακήρυξης και της 
συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή    του  
σε       διαγωνισµούς      των  Ο.Τ.Α. και  του  δηµοσίου. Άρθρο 9:  ∆ηµοσίευση. 
Τα δικαιολογητικά 3,4, καλύπτονται από την ενηµερότητα πτυχίου αν υπάρχει.  
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί µε τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και θα δηµοσιευτεί στην 
εφηµερίδα «Ηµερησία»,   πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. 
Άρθρο 10: ∆ιατάξεις 
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 
•     του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
•     του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 
3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
•     την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
•     το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
•     την  υπ'  αριθ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  τεύχος  Β)  απόφαση Υπουργού 
Οικονοµικών,  
• η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς 61.93.5 και 61.93.6 του προϋπολογισµού εξόδων της χρήσης 2014, των 
οποίων το ύψος αναµορφώνεται και αυξάνεται του µεν κωδικού 61.93.5 κατά 30.159,00€ του δε κωδικού 
61.93.6 κατά 27.969,00€ µε αντίστοιχη ισόποση µείωση του κωδικού 61.01 κατά 58.128,00€. 

 
 
 

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

 
 

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα 
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1. Εγκρίνει την τεχνική µελέτη της εργασίας που συντάχθηκε από την Τ.Υ .∆.Ε.Υ.Α 
Κιλκίς. 

2. Εγκρίνει Την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές. 
3. Τροποποιεί τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της ∆ΕΥΑ Κιλκίς  ως εξής:  

Το ύψος των κωδικών 61.93.5 και 61.93.6 του προϋπολογισµού εξόδων της 

χρήσης 2014,  αναµορφώνεται και αυξάνεται του µεν κωδικού 61.93.5 κατά 

30.159,00€ του δε κωδικού 61.93.6 κατά 27.969,00€ µε αντίστοιχη ισόποση 

µείωση του κωδικού 61.01 κατά 58.128,00€. 

4. Αποδέχεται την έκθεση  ανάληψης δαπάνης που συντάχθηκε από τον προϊστάµενο 
∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υπηρεσίας της  ∆ΕΥΑ Κιλκίς κ.Μιχάλη Κυριαζίδη. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 82/2014 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
 

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

 
 
 
 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ∆.Σ            
                                                                        της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 

 

 

 
              Τσαντάκης Β.∆ηµήτριος  

∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
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