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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 17/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 10/10/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 06/10/2017

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) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

ΘΕΜΑ 7ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 17-255/10-10-2017.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων
e-bill και messaging».

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Κυριαζίδη Μιχαήλ Οικονομολόγο και
Προϊστάμενο Διοικητικής –Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, τον τρόπο εκτέλεσης της
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων e-bill και messaging» σύμφωνα
με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής:

Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Κιλκίς,  6 Οκτωβρίου 2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου :  3744

Εισήγηση για το έβδομο θέμα της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς της Τρίτης 10
Οκτωβρίου 2017 για τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια λογισμικών
προγραμμάτων e-bill και messaging».
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Κυρία Πρόεδρε και κύριοι Σύμβουλοι,

για την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς προτείνουμε την
αγορά δύο λογισμικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα τα εξής:

 ΤΡΙΤΩΝ / E-BILL
Εφαρμογή λογισμικού για την δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών λογαριασμών και αποστολής
ειδοποιητηρίων με E-MAIL ή SMS στους καταναλωτές
Κόστος : 3.500,00 €

 ΤΡΙΤΩΝ / MESSAGING
Πρόγραμμα μαζικής αποστολής μηνυμάτων SMS και E-MAIL στους καταναλωτές
Κόστος : 1,000,00 €

Η προμήθεια των ανωτέρω προγραμμάτων μπορεί να γίνει μόνο από την εταιρία που υποστηρίζει την
μηχανογράφηση της Διαχείρισης Ύδρευσης  που είναι η SOFTWORKS AE καθότι τα ανωτέρω
προγράμματα είναι επεκτάσεις του υπάρχοντος προγράμματος Διαχείρισης Ύδρευσης.

Σας επισυνάπτω την προσφορά που υπέβαλε η ως άνω εταιρία και στην οποία

SOFTWORKS Α.Ε. Μ.Ψελλού 30, 54655 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310 801200 info@softworks.gr
Θεσσαλονίκη, 14/06/2017
Προς : ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ
Υπόψη : κου ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ
Θέμα : Πρόταση εφαρμογών ηλεκτρονικών υπηρεσιών καταναλωτών
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση, να σας
υποβάλλουμε την ολοκληρωμένη μας πρόταση που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση
εφαρμογών λογισμικού για την παροχή υπηρεσιών μέσω internet στους καταναλωτές
(δημιουργία ηλεκτρονικών λογαριασμών, αποστολή ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων, online
πληροφόρηση για ιστορικό λογαριασμών-πληρωμών-διακανονισμών κα)
Ειδικότερα σας προτείνουμε την εγκατάσταση των συστημάτων ΤΡΙΤΩΝ/E-bill (δημιουργία
ηλεκτρονικών λογαριασμών και την αποστολή ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων) και e-Triton,
υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ΤΡΙΤΩΝ
που χρησιμοποιεί η επιχείρηση σας. Το προτεινόμενο λογισμικό αναπτύσσεται από την
εταιρεία μας Softworks Α.Ε.
Η Softworks συμβάλει ουσιαστικά στη άριστη λειτουργία των προγραμμάτων, προσφέροντας
στις επιχειρήσεις - πελάτες μας, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η εγκατάσταση, η
εκπαίδευση και η υποστήριξη γίνονται από στελέχη της εταιρείας μας που έχουν υψηλή
επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία σε Δ.Ε.Υ.Α. Επίσης η χρήση τηλεϋποστήριξης
(επικοινωνία με το σύστημα του Πελάτη με απομακρυσμένη σύνδεση μέσω Internet) δίνει την
δυνατότητα άμεσης ολοκληρωμένης υποστήριξης τη στιγμή ακριβώς που θα χρειαστεί. Η
Softworks Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001:2008 για την ποιότητα των υπηρεσιών
και των προϊόντων της.
Συνοπτική περιγραφή της υπηρεσίας e-bill
Το ΤΡΙΤΩΝ/e-bill είναι μια εφαρμογή με την οποία οι Δ.Ε.Υ.Α. (και συναφείς επιχειρήσεις-
οργανισμοί) έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών λογαριασμών και αποστολής
ειδοποιητηρίων με e-mail ή SMS στους καταναλωτές.
Περιγραφή λειτουργίας
Κατά την έκδοση των λογαριασμών, δημιουργούνται λογαριασμοί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)
και τοποθετούνται στον server που υποστηρίζει το web site της επιχείρησης (εάν η επιχείρηση
δεν διαθέτει υποδομή με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την υποστήριξη του ΤΡΙΤΩΝ/ebill
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η cloud υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία μας). Στους
καταναλωτές αποστέλλεται ειδοποιητήριο μήνυμα με e-mail ή και SMS το οποίο περιέχει τα
στοιχεία του λογαριασμού:
Ημερομηνία έκδοσης
Ημερομηνία λήξης
Περίοδος λογαριασμού
Ποσό οφειλής
Όνομα υπόχρεου
Κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής κλπ
Σύνδεσμο (link) για την προβολή του αναλυτικού λογαριασμού.
Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει τον λογαριασμό του μέσω web-banking
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χρησιμοποιώντας τον κωδικό που αναγράφεται στο μήνυμα. Ο καταναλωτής μπορεί επίσης να
δει αναλυτικά τις χρεώσεις του λογαριασμού του, ακολουθώντας σχετικό σύνδεσμο που
υπάρχει στο μήνυμα και αν επιθυμεί να τον εκτυπώσει, να τον αποθηκεύσει στον υπολογιστή
του. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν αν θα λαμβάνουν τον λογαριασμό και σε έντυπη
μορφή ή μόνο ηλεκτρονική. Το ΤΡΙΤΩΝ/e-bill προσφέρει:
Ταχύτατη ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς η αποστολή των ηλεκτρονικών
ειδοποιητηρίων είναι ταχύτατη σε σύγκριση με την εκτύπωση, εμφακέλωση, αποστολή και
διανομή λογαριασμών.
Πρόσβαση των καταναλωτών στους λογαριασμούς όλο το 24ωρο από Ηλεκτρονικό
Υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet και ευκολία στην ηλεκτρονική πληρωμή.
Διευκόλυνση ΑΜΕΑ: Τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, μπορούν να
διαβάσουν ευκολότερα τους λογαριασμούς σε ηλεκτρονική μορφή σε σχέση με την
έντυπη.
Επιπρόσθετα, εφόσον οι καταναλωτές επιλέξουν να μην λαμβάνουν έντυπο λογαριασμό
επιτυγχάνεται:
Μείωση των δαπανών για χαρτί (έντυπα λογαριασμών, φακέλους), εκτύπωση,
εμφακέλωση και αποστολή λογαριασμών.
Προστασία του περιβάλλοντος λόγω της μείωση χρήσης χαρτιού.
Αυξημένη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί είναι
ασφαλείς και κρυπτογραφημένοι ενώ στους έντυπους λογαριασμούς ενδέχεται να έχουν
πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
Συνοπτική περιγραφή του ΤΡΙΤΩΝ /messaging
(Το υποσύστημα ΤΡΙΤΩΝ/messaging απαιτείται για την λειτουργία του ΤΡΙΤΩΝ/e-bill )
Εφαρμογή αποστολής μηνυμάτων SMS και e-mail σε καταναλωτές της επιχείρησης.
Αποστολή μηνυμάτων SMS σε κινητά τηλέφωνα.
Αποστολή μηνυμάτων e-mail (ηλεκτρονική αποστολή) μέσω του Internet.
Πολλαπλά, συνδυαστικά κριτήρια καταναλωτών.
Το κείμενο του μηνύματος ορίζεται από τους χρήστες την εφαρμογής ελεύθερα για κάθε
αποστολή.
Δυνατότητα συνεργασίας με διάφορες υπηρεσίες αποστολής SMS για τη μείωση του κόστους.
Ενδεικτικές χρήσεις:
Αποστολή μηνυμάτων σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές με κριτήριο το ποσό της
οφειλής και τον αριθμό των ανεξόφλητων λογαριασμών.
Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (πχ για επικείμενες εργασίες ή προσωρινή διακοπή
υδροδότησης) σε καταναλωτές επιλεγμένης περιοχής.
Αποστολή ευχετηρίων μηνυμάτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΡΙΤΩΝ/e-bill 3.500,00 €
Εφαρμογή λογισμικού για την δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών
λογαριασμών και αποστολής ειδοποιητηρίων με e-mail ή SMS σε
καταναλωτές ύδρευσης – αποχέτευσης.
ΤΡΙΤΩΝ / Messaging 1.000,00 €
Πρόγραμμα μαζικής αποστολής μηνυμάτων SMS και e-mail σε
καταναλωτές ύδρευσης – αποχέτευσης.

Στις ανωτέρω τιμές ο προμηθευτής δεσμεύτηκε σε έκπτωση 30 %

Εν συνεχεία τέθηκε υπόψη των μελών του Δ.Σ. Τεχνική Έκθεση της ανωτέρω προμήθειας που έχει ως
εξής:

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

«Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων e-bill και messaging».
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2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Εισήγηση για το έβδομο θέμα της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς της Τρίτης 10
Οκτωβρίου 2017 για τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια λογισμικών
προγραμμάτων e-bill και messaging».

3. ΣΚΟΠΟΣ

Για την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς προτείνουμε την
αγορά δύο λογισμικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα τα εξής:

 ΤΡΙΤΩΝ / E-BILL
Εφαρμογή λογισμικού για την δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών λογαριασμών και αποστολής
ειδοποιητηρίων με E-MAIL ή SMS στους καταναλωτές
Κόστος : 3.500,00 €

 ΤΡΙΤΩΝ / MESSAGING
Πρόγραμμα μαζικής αποστολής μηνυμάτων SMS και E-MAIL στους καταναλωτές
Κόστος : 1,000,00 €
Η προμήθεια των ανωτέρω προγραμμάτων μπορεί να γίνει μόνο από την εταιρία που υποστηρίζει
την μηχανογράφηση της Διαχείρισης Ύδρευσης  που είναι η SOFTWORKS AE καθότι τα ανωτέρω
προγράμματα είναι επεκτάσεις του υπάρχοντος προγράμματος Διαχείρισης Ύδρευσης.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνοπτική περιγραφή της υπηρεσίας e-bill
Το ΤΡΙΤΩΝ/e-bill είναι μια εφαρμογή με την οποία οι Δ.Ε.Υ.Α. (και συναφείς επιχειρήσεις-
οργανισμοί) έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών λογαριασμών και αποστολής
ειδοποιητηρίων με e-mail ή SMS στους καταναλωτές.
Περιγραφή λειτουργίας
Κατά την έκδοση των λογαριασμών, δημιουργούνται λογαριασμοί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)
και τοποθετούνται στον server που υποστηρίζει το web site της επιχείρησης (εάν η επιχείρηση
δεν διαθέτει υποδομή με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την υποστήριξη του ΤΡΙΤΩΝ/ebill
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η cloud υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία μας). Στους
καταναλωτές αποστέλλεται ειδοποιητήριο μήνυμα με e-mail ή και SMS το οποίο περιέχει τα
στοιχεία του λογαριασμού:
Ημερομηνία έκδοσης
Ημερομηνία λήξης
Περίοδος λογαριασμού
Ποσό οφειλής
Όνομα υπόχρεου
Κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής κλπ
Σύνδεσμο (link) για την προβολή του αναλυτικού λογαριασμού.
Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει τον λογαριασμό του μέσω web-banking
χρησιμοποιώντας τον κωδικό που αναγράφεται στο μήνυμα. Ο καταναλωτής μπορεί επίσης να
δει αναλυτικά τις χρεώσεις του λογαριασμού του, ακολουθώντας σχετικό σύνδεσμο που
υπάρχει στο μήνυμα και αν επιθυμεί να τον εκτυπώσει, να τον αποθηκεύσει στον υπολογιστή
του. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν αν θα λαμβάνουν τον λογαριασμό και σε έντυπη
μορφή ή μόνο ηλεκτρονική. Το ΤΡΙΤΩΝ/e-bill προσφέρει:
Ταχύτατη ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς η αποστολή των ηλεκτρονικών
ειδοποιητηρίων είναι ταχύτατη σε σύγκριση με την εκτύπωση, εμφακέλωση, αποστολή και
διανομή λογαριασμών.
Πρόσβαση των καταναλωτών στους λογαριασμούς όλο το 24ωρο από Ηλεκτρονικό
Υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet και ευκολία στην ηλεκτρονική πληρωμή.
Διευκόλυνση ΑΜΕΑ: Τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, μπορούν να
διαβάσουν ευκολότερα τους λογαριασμούς σε ηλεκτρονική μορφή σε σχέση με την
έντυπη.
Επιπρόσθετα, εφόσον οι καταναλωτές επιλέξουν να μην λαμβάνουν έντυπο λογαριασμό
επιτυγχάνεται:
Μείωση των δαπανών για χαρτί (έντυπα λογαριασμών, φακέλους), εκτύπωση,
εμφακέλωση και αποστολή λογαριασμών.
Προστασία του περιβάλλοντος λόγω της μείωση χρήσης χαρτιού.
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Αυξημένη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί είναι
ασφαλείς και κρυπτογραφημένοι ενώ στους έντυπους λογαριασμούς ενδέχεται να έχουν
πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
Συνοπτική περιγραφή του ΤΡΙΤΩΝ /messaging
(Το υποσύστημα ΤΡΙΤΩΝ/messaging απαιτείται για την λειτουργία του ΤΡΙΤΩΝ/e-bill )
Εφαρμογή αποστολής μηνυμάτων SMS και e-mail σε καταναλωτές της επιχείρησης.
Αποστολή μηνυμάτων SMS σε κινητά τηλέφωνα.
Αποστολή μηνυμάτων e-mail (ηλεκτρονική αποστολή) μέσω του Internet.
Πολλαπλά, συνδυαστικά κριτήρια καταναλωτών.
Το κείμενο του μηνύματος ορίζεται από τους χρήστες την εφαρμογής ελεύθερα για κάθε
αποστολή.
Δυνατότητα συνεργασίας με διάφορες υπηρεσίες αποστολής SMS για τη μείωση του κόστους.
Ενδεικτικές χρήσεις:
Αποστολή μηνυμάτων σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές με κριτήριο το ποσό της
οφειλής και τον αριθμό των ανεξόφλητων λογαριασμών.
Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (πχ για επικείμενες εργασίες ή προσωρινή διακοπή
υδροδότησης) σε καταναλωτές επιλεγμένης περιοχής.
Αποστολή ευχετηρίων μηνυμάτων.

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΤΩΝ/e-bill 3.500,00 €
Εφαρμογή λογισμικού για την δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών
λογαριασμών και αποστολής ειδοποιητηρίων με e-mail ή SMS σε
καταναλωτές ύδρευσης – αποχέτευσης.
ΤΡΙΤΩΝ / Messaging 1.000,00 €
Πρόγραμμα μαζικής αποστολής μηνυμάτων SMS και e-mail σε
καταναλωτές ύδρευσης – αποχέτευσης.

6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στις ανωτέρω τιμές ο προμηθευτής δεσμεύτηκε σε έκπτωση 30 %

Παρακαλώ για την λήψη Απόφασης έγκρισης της ως άνω προμήθειας.

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

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Την εισήγηση του κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ.

 Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Διοικητική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

 Την προμήθεια εφαρμογής λογισμικού για την δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών
λογαριασμών και αποστολής ειδοποιητηρίων με e-mail ή SMS σε καταναλωτές ύδρευσης –
αποχέτευσης συνολικής οικονομικής προσφοράς 3.500,00 €

 Την προμήθεια  προγράμματος μαζικής αποστολής μηνυμάτων SMS και e-mail σε
καταναλωτές ύδρευσης – αποχέτευσης συνολικής οικονομικής προσφοράς 1.000,00 €.

 Την απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου (προέδρου) της προμήθειας στην επιχείρηση
με την επωνυμία : «SOFTWORKS Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. : 999717306, Έδρα: Γ.ΦΡΑΝΤΖΗ 1 &
ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ  Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με συνολική οικονομική προσφορά:
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4.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), καθότι τα ανωτέρω προγράμματα είναι επεκτάσεις του
υπάρχοντος προγράμματος Διαχείρισης Ύδρευσης.

 Δεσμεύει πίστωση 4.500,00€ σε βάρος του 16.17 (ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΑ) του προϋπολογισμού του έτους 2017.

 Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού 16.17 (ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΑ) του  οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέφθηκε
σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 17-255/10-10-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της έκτακτης 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
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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