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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 2/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 31/01/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 25/01/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς,Πρόεδρος
2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος,Αντιπρόεδρος
5) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 2-19/31-1-2017.

Έγκριση υπερωριακής εργασίας Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς.

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ.
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την έγκριση υπερωριακής εργασίας
Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς σύμφωνα με την παρακάτω εισήγησηπου έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε όπως γνωρίζετε η ΔΕΥΑ Κιλκίς έχει στην αρμοδιότητα της το σύνολο των
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Κιλκίς που περιλαμβάνουν επίσης 166
αντλιοστάσια και 163 δεξαμενές ύδρευσης με τον απαιτούμενο μηχανολογικό τους εξοπλισμό.

Η από 29.12.1980 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) "Περί καθιερώσεως πενθημέρου
εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων"
(ΦΕΚ 299 Α΄), η οποία έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του ν.1157/1981 (ΦΕΚ 126 Α΄),
ορίζει, στο άρθρο 1 παρ. 5 περ. α΄, β΄ και δ΄, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το
άρθρο 41 του ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄), ορίζεται ότι οι υπάλληλοι απασχολούνται  με
σαράντα (40) ώρες υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας.

Επίσης είναι γνωστό ότι σχεδόν όλα τα αντλιοστάσια λειτουργούν επί 24ωρου βάσεως για την
ομαλή τροφοδοσία του Δήμου Κιλκίς με πόσιμο νερό, αυτό προϋποθέτει ότι η τεχνική υπηρεσία
της ΔΕΥΑ Κιλκίς λειτουργεί σε 24ωρη βάση με τη μορφή συνεργείων που επιτελούν εργασίες
υπαίθρου χωρίς όμως. Ως εκ τούτου θα έπρεπε σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του
ν.1157/1981, να εργάζονται με μειωμένο κατά μισή ώρα ωράριο ημερησίως όμως δεν έχουν
γίνει ποτέ οι ενέργειες για την έγκριση αυτού με υπουργική απόφαση.
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Το άρθρο 20 του ν.4024/2011 ορίζει:

Άρθρο 20.Υπερωριακή εργασία

1. Η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση
εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου
Υπουργού στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την
ανωτέρω εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός
των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα
όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με
αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ' υπέρβαση αυτής, σε
υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του
μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικά, στην καθ' υπέρβαση εργασία οι ώρες
νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες
κατά περίπτωση το μήνα.

Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προϊσταμένους Διεύθυνσης και
Γενικής Διεύθυνσης.

Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997
(Α' 107) και της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (Α' 180) προκειμένου περί
υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, αντίστοιχα.

Δαπάνες υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, που
πραγματοποιούνται το τελευταίο δίμηνο κάθε έτους, δύνανται να επιβαρύνουν τον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους, με την προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές
πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν και
δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους.

Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισμού για υπερωριακή εργασία και
εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες είναι δυνατή μόνο με
απόφασή του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη, με
εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Η κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενη απόφαση δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ πέραν του
μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η
προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12)
των εγγεγραμμένων πιστώσεων.

3. Η ωριαία αμοιβή των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής:

α) Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.

β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η
πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό
(15%).
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γ) Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν
της υποχρεωτικής:

αα) Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%).

ββ) Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις
εκατό (30%).

δ) Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του
ωρομισθίου.

ε) Για εργασία νυκτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών, που παρέχεται
για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το εξήντα τοις εκατό
(60%) του ωρομισθίου.

στ) Για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει νόμου, σε δωδεκάωρη ή
εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα, η ωριαία αμοιβή των προηγούμενων
περιπτώσεων β', γ', δ' και ε' προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με
αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, σε
υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του
μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες
νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες,
κατά περίπτωση, το μήνα. ... Για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής
εργασίας εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο ...» και, στην παρ. 2 εδ. β΄, το οποίο
προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 του ν.4147/2013, ότι «2. ... β. Οι αποφάσεις καθιέρωσης
υπερωριακής εργασίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006).». Το δε άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων ορίζει ότι: «4. Οι ... αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το
πλήρες κείμενό τους, στο δημοτικό ... κατάστημα του Δήμου ... και περίληψη αυτών σε μια
ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.».
Κατά τη διάκριση του νόμου, έκτακτες είναι οι ανάγκες εκείνες που αναφύονται αιφνιδίως,
οφείλονται σε απολύτως εξαιρετικά αίτια για την αντιμετώπιση των οποίων δεν είναι εφικτός ο
εκ των προτέρων σχεδιασμός, και απαιτούν άμεση και δραστική διευθέτηση, προκαλούν δε
πρόσθετα καθήκοντα για το προσωπικό της υπηρεσίας, τα οποία δεν μπορούν να εκτελεστούν
μέσα στο τακτικό ωράριο εργασίας.

Όπως αναφέρθηκε η ΔΕΥΑ Κιλκίς για να υδροδοτήσει ομαλά τον τρίτο σε έκταση Δήμο της
Ελλάδας έχει 166 αντλιοστάσια και 163 δεξαμενές ύδρευσης με τον απαιτούμενο μηχανολογικό
τους εξοπλισμό ενώ το υπηρετούν προσωπικό στην Τ.Υ. με οιαδήποτε σχέση εργασίας
αποτελείται από:

1 ηλεκτρολόγο (Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος)

2 χειριστές ( Αφεντουλίδης Κωνσταντίνος, Τσαρίδης Παρασκευάς)

1 οδηγός - χειριστής αποφρακτικού (Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος)

1 υδραυλικός (Κυριακίδης Χριστόφορος)

2 εργάτες γενικών καθηκόντων (Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Ξανθόπουλος Αριστείδης)
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Λόγω του ότι οι βλάβες είτε στις παραπάνω αναφερθέντες εγκαταστάσεις είτε στο σύνολο του
εξωτερικού δικτύου ύδρευσης που έχει συνολικό μήκος 551.861 μέτρα συμβαίνουν απρόοπτα
και σε ώρες που τις περισσότερες φορές είναι εκτός του ωραρίου και Κυριακές.

Επίσης τονίζεται ότι το προσωπικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς όλα τα προηγούμενα χρόνια επενέβαινε για
την αποκατάσταση βλαβών είτε νύκτα ή αργίες χωρίς να ζητήσει ποτέ ούτε μια ώρα
υπερωριακής αμοιβής.

Για την κάλυψη των αναγκών του παρόντος έτους, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες,
απαιτείται να εγκριθούν οι υπερωρίες που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί για την
παροχή πρόσθετης εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου.

Το συνολικό κόστος υπερωριακής απασχόλησης ανήλθε σε 4.716,48.

Πιο αναλυτικά :

ΑΔΑ: Ω3ΥΔΟΛΚ8-Α4Ν



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ  2017

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Μ.Κ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ

(Α)

ΩΡΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ

ΜΗΝΑ
(Β)

ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΗΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ
(Γ=Α x Β)

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΩΝ &
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ
(Δ)

ΩΡΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΩΝ &
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ

ΜΗΝΑ
(Ε)

ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΗΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ &

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ
(Ζ=Δ x Ε)

ΜΗΝΕΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
(Η)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ    Θ

= ( Γ + Ζ ) x Η
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6 ΔΕ 4,14 4 16,56 5,38 16 86,08 6 615,84

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 6 ΥΕ 3,55 4 14,20 4,98 16 79,68 6 563,28

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6 ΥΕ 3,55 4 14,20 4,98 16 79,68 6 563,28

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 ΔΕ 4,14 4 16,56 5,38 16 86,08 6 615,84

ΤΣΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 6 ΥΕ 3,55 4 14,20 4,98 16 79,68 6 563,28

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 6 ΔΕ 4,14 4 16,56 5,38 16 86,08 6 615,84

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 6 ΔΕ 4,14 4 16,56 5,38 16 86,08 6 615,84
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6 ΥΕ 3,55 4 14,20 4,98 16 79,68 6 563,28

ΣΥΝΟΛΑ 32 123,04 128 663,04 4.716,48
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Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα υπερωριακής εργασίας των
υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας, αιτούμαστε την καθιέρωση  όπως απαιτείται από το άρθρο
20 του ν.4024/2011 παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, για το προαναφερθέν
προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

Επίσης με την παρούσα ορίζονται τα εξής συνεργεία επέμβασης για ώρες εκτός των (40) ωρών
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΚ
1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΙΛΚΙΣ -ΚΡΟΥΣΣΙΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΚ
1 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 6
2 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6
3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ - ΜΟΥΡΙΩΝ-
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ - ΧΕΡΣΟΥ - ΔΟΙΡΑΝΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΚ
1 ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 6
2 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 6
3 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 6

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ - ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΚ
1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου.

Αποφάσισε και εγκρίνει

 Δέχεται την εισήγηση του κ. Παραγιού Ιωάννη.

 Εγκρίνει την υπερωριακή εργασία της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς στους κάτωθι υπαλλήλους
ως εξής :

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΚ
1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6

ΑΔΑ: Ω3ΥΔΟΛΚ8-Α4Ν
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΙΛΚΙΣ -ΚΡΟΥΣΣΙΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΚ
1 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 6
2 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6
3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ - ΜΟΥΡΙΩΝ-
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ - ΧΕΡΣΟΥ - ΔΟΙΡΑΝΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΚ
1 ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 6
2 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 6
3 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 6

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ - ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΚ
1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:2-19/31-1-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς

ΑΔΑ: Ω3ΥΔΟΛΚ8-Α4Ν
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