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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  12/2017 

Σηρ με απιθμό 12/2017 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος 

ην Κηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα πκβνπιίσλ ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, ζήκεξα ζηηο 14 Ιοςλίος 2017 και 
ώπα: 12:00 μ.μ., ημέπα Παπαζκεςή, ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ην Δ.. ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, 

χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ   2187/13-07-2017, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΕΤΑ 
Κηιθίο, πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Δ.. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Ν.1069/1980 «πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Επηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-06-95). 

 
Δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ 

παξφληα έξι (6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθφο χκβνπινο, Πξφεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθφο χκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Γεψξγηνο Πεξπεξίδεο, Εθπξφζσπνο Δεκνηψλ, Μέινο 

4) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  
5) Δεκήηξηνο Σζαληάθεο, Δεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο 
6) ηδεξφπνπινο Παλαγηψηεο, Εθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο  

ΑΠΟΝΣΕ 

7) νθία Μαπξνπνχινπ, Εθπξφζσπνο Ιαηξηθνχ πιιφγνπ, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 1o- Απόθαζη 12-175/14-7-2017 

Σπόπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος : «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ ΘΕΟΔΟΙΩΝ - 
ΙΩΜΑΣΟ»  

Η  Πξφεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Σ.Τ.  Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο θ. 
Ισάλλε Παξαγηφ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Δ.. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ : 

«ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ ΘΕΟΔΟΙΩΝ - ΙΩΜΑΣΟ» ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

mailto:info@deyak.gr
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ΣΕΥΝΙΚH ΕΚΘΕΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

 
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ ΘΕΟΔΟΙΩΝ - ΙΩΜΑΣΟ 

ηον οικιζμό Θεοδόζια ππάξρνπλ ηξείο γεσηξήζεηο, νη νπνίεο ηξνθνδνηνύλ ηα θίιηξα Ειιεληθνύ. Η 
πξώηε γεώηξεζε έρεη ηελ νλνκαζία γεώηξεζε Ειιεληθνύ (καλδξί) θαη ε δεύηεξε ηελ νλνκαζία γεώηξεζε  
Αξηζηείδε θεξάζηα, θαη ε ηξίηε ηελ νλνκαζία γεώηξεζε βνπλό. 

ηελ πξώηε γεώηξεζε βάζνπο 250 κέηξα,  δελ έγηλε ζην παξειζόλ θακηά εξγαζία ζπληήξεζεο θαη 
θαζαξηζκνύ θαη ζηαδηαθά ην λεξό ηεο κεηώζεθε από ηα 12m3/h ζε ιηγόηεξν από 5 m3/h δίλνληαο αέξα θαη 
λεξό. Πξνηείλεηαη λα γίλεη θαζαξηζκόο ησλ θηιηξνζσιήλσλ ηεο γεώηξεζεο κε ζπζθεπή εθηνμεύζεσο λεξνύ 
θαη πεξηζηξεθόκελε βνύξηζα, θαη θαηόπηλ απνκάθξπλζε ηεο ιάζπεο από ηνλ ππζκέλα κε ηελ κέζνδν ηνπ 
airlift. 

ηελ δεύηεξε γεώηξεζε βάζνπο πεξίπνπ 250 κέηξα έγηλε θαζαξηζκόο  κε ηελ κέζνδν airlift γηα 
απνκάθξπλζε ηεο ιάζπεο από ηνλ ππζκέλα ηεο γεώηξεζεο ην έηνο 2016 κε θαιά απνηειέζκαηα.  

Όκσο ηώξα πάιη ζηέξεςε θαη ειιείςεη  ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ γηα ηελ πδξνδόηεζε ησλ Θενδνζίσλ 
πξνηείλεηαη λα γίλεη εθ λένπ θαζαξηζκόο κε ζπζθεπή εθηνμεύζεσο λεξνύ πςειήο πίεζεο (jetting)   ή ρξήζε 
γεσηξύπαλνπ θαη πεξηζηξεθόκελε βνύξηζα, θαη θαηόπηλ απνκάθξπλζε ηεο ιάζπεο από ηνλ ππζκέλα ηεο 
γεώηξεζεο κε airlift.  

Με ηε βνύξηζα εθηηκάηαη όηη κπνξεί λα απνκαθξπλζνύλ επηθαζήζεηο από ζθνπξηά ζην εζσηεξηθό ηνίρσκα 
ησλ ζσιελώζεσλ, νη νπνίεο πξνήιζαλ από ηελ κεγάιε ζπγθέληξσζε ζε ζίδεξν θαη καγγάλην ηνπ λεξνύ 
ηεο γεώηξεζεο θαη εηθάδεηαη όηη έρνπλ βνπιώζεη ηνπο θηιηξνζσιήλεο ηεο γεώηξεζεο κε απνηέιεζκα λα 
θξάμνπλ ηελ ξνή ηνπ λεξνύ. Οη παξαπάλσ αλαθεξόκελεο επηθαζήζεηο δελ είλαη δπλαηόλ λα 
απνκαθξπλζνύλ κε θύζεκα αέξα (airlift). 

ηο Ίζωμα, ε κνλαδηθή γεώηξεζε πνπ ηξνθνδνηεί απεπζείαο ην ρσξηό θαη θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο 
ρεηκεξηλνύο κήλεο, παξνπζίαζε εκθαλή κείσζε ηεο ξνήο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη πιένλ επαξθέο ηνπ 
λεξό απηή ηελ πεξίνδν κε ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο.  

Η πξνεγνύκελε επέκβαζε ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο έγηλε ζηηο 20-7-2015, κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Α/ ηνπ νπνίνπ 
ε παξνρή ήηαλ 4,2 θπβηθά κέηξα αλά ώξα. Απηή ηε ζηηγκή εθξέεη αέξαο θαη λεξό από ηελ γεώηξεζε θαη ε 
παξνρή λεξνύ έρεη κεησζεί ζην 50%. Πξνηείλεηαη λα γίλεη θύζεκα ηεο γεώηξεζεο γηα πξώηε θνξά γηα 
απνκάθξπλζε ηεο ιάζπεο από ηνλ ππζκέλα κε ηελ κέζνδν ηνπ airlift. Με απηό ηνλ ηξόπν ζα αμηνπνηεζεί 
όιε ε δπλακηθόηεηα ηεο γεώηξεζεο. 

Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ην έξγν  ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο δηόηη  από 
ηηο ηέζζεξεηο παξαπάλσ γεσηξήζεηο : 

1. γεώηξεζε Ειιεληθνύ (καλδξί) δπλακηθόηεηαο 12 m3/h  
2. γεώηξεζε  Αξηζηείδε θεξάζηα δπλακηθόηεηαο 12 m3/h 
3. γεώηξεζε βνπλό δπλακηθόηεηαο 12 m3/h 
4. γεώηξεζε Ίζσκα δπλακηθόηεηαο 4,2 m3/h 

πλνιηθήο δπλακηθόηεηαο 40,2 m3/h, ζήκεξα ε δπλακηθόηεηα είλαη κόιηο 5 m3/h κε απνηέιεζκα λα κελ 
ππάξρεη δπλαηόηεηα ππάξρεη ε νκαιήο ηξνθνδνζίαο ησλ νηθηζκώλ Θενδόζηα, Ειιεληθό, Ίζσκα θαη Ρηδαλά. 

Πξνηείλεηαη ζην Δ.. ην έξγν λα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ ελεξγεηώλ ε ππεξεζία ζα επαλέιζεη εάλ δελ επηιπζεί ην πξόβιεκα 
κε άιιεο ελέξγεηεο όπσο ε επαλαιεηηνπξγία ησλ πεγώλ ζηα Θενδόζηα κέζσ θαιιηέξγεηαο απηώλ.  
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α Είδος Εργαζίας ΜΟΝ . ΜΕΣΡ. ΠΟ. ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 ΓΕΩΣΡΗΗ ΘΕΟΔΟΙΩΝ – ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΚΕΡΑΙΑ     

1 Εμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ππνβξύρηνπ 
αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζε γεώηξεζε βάζνπο 
ηνπνζέηεζεο 123 κέηξα. 

κέηξα 123 6,60 811,80 

2 Καζαξηζκόο ησλ ζσιήλσλ  ηεο γεώηξεζεο 
(δηακέηξνπ 8΄΄)  κε ζπζθεπή εθηνμεύζεσο λεξνύ 
πςειήο πίεζεο (jetting) ή κε ηελ ρξήζε γεσηξύπαλνπ  
θαη θαηάιιειε βνύξηζα. 

κέηξα 250 8,00 2000,00 

3 Καζαξηζκόο – άληιεζε γεώηξεζεο κε airlift κέηξα 250 5,00 1.250,00 

 ΓΕΩΣΡΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ (ΜΑΝΔΡΙ)     

4 Εμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ππνβξύρηνπ 
αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζε γεώηξεζε βάζνπο 
ηνπνζέηεζεο 150 κέηξα. 

κέηξα 150 6,60 990,00 

5 Καζαξηζκόο ησλ ζσιήλσλ  ηεο γεώηξεζεο 
(δηακέηξνπ 8΄΄)  κε ζπζθεπή εθηνμεύζεσο λεξνύ 
πςειήο πίεζεο (jetting)  ή κε ηελ ρξήζε 
γεσηξύπαλνπ θαη θαηάιιειε βνύξηζα. 

κέηξα 250 8,00 2000,00 

6 Καζαξηζκόο – άληιεζε γεώηξεζεο κε airlift κέηξα 250 5,00 1250,00 

 ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΩΜΑΣΟ (ενηός οικιζμού).     

7 Εμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ππνβξύρηνπ 
αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζε γεώηξεζε βάζνπο 
ηνπνζέηεζεο 132 κέηξα. 

κέηξα 132 6,60 871,20 

8 Καζαξηζκόο – άληιεζε γεώηξεζεο κε airlift κέηξα 170 5 850,00 

ΤΝΟΛΟ 10.023,00 

Φ.Π.Α.  24 % 2.405,52 

ΤΝΟΛΟ 12.428,52 

 

Σν ζπλνιηθό θόζηνο  θαζαξηζκνύ ηεο γεώηξεζεο εθηηκάηαη ζηα  12.428,52€ ζπλ ΦΠΑ 24%. 

 ρεηηθό CPV 45255500-4 (Εξγαζίεο γεώηξεζεο θαη εμεξεύλεζεο) 

 

 

Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

 Σελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Παξαγηνχ Ισάλλε. 
 

 Σνλ ηξφπν εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ ΘΕΟΔΟΙΩΝ - ΙΩΜΑΣΟ», 

κε δηαδηθαζία  δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 330 

παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν.4412/2016  ζηνπο: Γθέγθα Νηθφιαν ΜΕΕΠ 8897, Πιαηηφπνπινο 

Γεψξγηνο ΜΕΕΠ 8508 θαη ππξίδεο Επζχκηνο  ΜΕΕΠ 10466  

 

 Δεζκεχεη πίζησζε  10.023,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 11.02.02.01 (ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ Δ.ΚΙΛΚΙ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 
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 Η δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Επηρείξεζεο θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
θσδηθφ Κ.Α. 11.02.02.01 (ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ Δ.ΚΙΛΚΙ) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή 
πίζησζε. 

 
 Σν Δ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Σηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ έξγν : «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ ΘΕΟΔΟΙΩΝ - 

ΙΩΜΑΣΟ»» πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Σ.Τ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο (Επηζπλάπηεηαη θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 12-175/14-7-2017. 
 

 
 

ΘΕΜΑ 1o- Απόθαζη 12-176/14-7-2017 

Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο : «ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ 

ΤΔΡΕΤΗ» πποϋπολογιζμού : 22.508,88 πλέον Φ.Π.Α., ζύμθωνα με ηον ΔΚΚ - 
άπθπο 158 παπ.7 ΚΑΙ 4412/2016 άπθπα 32.παπ2γ και 26 παπ.6  

Η  Πξφεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΕΤΣΕΡΟ ζέκα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Σ.Τ.  Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο θ. 
Ισάλλε Παξαγηφ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Δ.. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν 
: «ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΤΔΡΕΤΗ» πξνυπνινγηζκνχ : 22.508,88 πιένλ 

Φ.Π.Α.  ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ΣΕΥΝΙΚH ΕΚΘΕΗ 
 

 
 

1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ: ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΤΔΡΕΤΗ 

 

2.ΚΟΠΟ& ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:.  Ο αγσγόο ζα είλαη από πνιπαηζπιέλην 3εο γεληάο, δηακέηξνπ 125 

ρηιηνζηώλ θαη πίεζεο 16 atm. Η ηηκή κέηξνπ αληηζηνηρεί ζε 7,503 € ποσ είναι ηιμή ίδια με ηην ηιμή 

δημοπραζίας ηοσ 2016 πνπ δηελέξγεζε ε ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 

 

 

4.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:H δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 

22.509,00 Εσρώ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο 

Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

 
5. ΆΛΛΑ ΣΟΙΥΕΙΑ: ρεηηθό CPV: 44161200-8 (σιήλεο ύδξεπζεο) 
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Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

 Σελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Παξαγηνχ Ισάλλε. χκθσλα κε ην Αξζξν 32, παξ.4 ζεκείν β, νη 
ζπκπιεξσκαηηθέο παξαδφζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αξρηθφ πξνκεζεπηή θαη 
πξννξίδνληαη είηε γηα ηε κεξηθή αληηθαηάζηαζε αγαζψλ ή εγθαηαζηάζεσλ είηε γηα επέθηαζε 

πθηζηάκελσλ αγαζψλ ή εγθαηαζηάζεσλ, εθφζνλ ε αιιαγή πξνκεζεπηή ζα ππνρξέσλε ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή λα απνθηά αγαζά κε δηαθνξεηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα 
πξνθαινχζαλ αζπκβαηφηεηα ή δπζαλάινγεο ηερληθέο δπζρέξεηεο ζηε ρξήζε θαη ηε 

ζπληήξεζε ε δηάξθεηα απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ησλ επαλαιακβαλφκελσλ 
ζπκβάζεσλ, δελ ππεξβαίλεη θαηά θαλφλα ηα ηξία έηε.  

 
 Σνλ ηξφπν εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ 

ΤΔΡΕΤΗ», κε δηαδηθαζία  δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 330 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν.4412/2016  θαη κε ηνλ ΔΚΚ - άξζξν 158 παξ.7 

ΚΑΙ 4412/2016 άξζξα 32.παξ2γ θαη 26 παξ.6 ζηελ επηρείξεζε: «PIPELIFE ΕΛΛΑ 

Α.Ε.», κε Α.Φ.Μ. : 094337075, έδξα : 5ρικ.Π.Ε.Ο.Θήβαο-Υαιθίδαο, Σ.Κ. : 32200, 

Δ.Ο.Τ. Θεβψλ. 

 

 Εμνπζηνδνηεί ηελ Πξφεδξν ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

 

 Δεζκεχεη πίζησζε  22.508,88 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25.05.04 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΩΛΗΝΩΝ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ)  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Η δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Επηρείξεζεο θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
θσδηθφ Κ.Α. 25.05.04 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή 
πίζησζε. 

 
 Σν Δ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 12-176/14-7-2017. 
 

 
 

 
 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
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Η παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δηεχζπλζε Κηιθίο γηα έγθξηζε. 
 

 
 

 
14 Ινπιίνπ 2017 


