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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 14/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/10/2014 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 30/09/2014

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος

ΘΕΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 133_2014

Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού «Προμήθεια λιπαντικών και υγρών καυσίμων
κίνησης-θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2014»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΠΡΩΤΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ο Γ. Διευθυντής της επιχείρησης Ηλίας Αβραμίδης, που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο
Δ.Σ. έθεσε υπόψη των μελών, το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού σε
εφαρμογή της απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς με αριθμό 124/2014 προμήθειας λιπαντικών
και υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2014 που έχει ως εξής.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τρίτη 16η Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00
λήξης επίδοσης προσφορών.
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Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:
1) Αποστολίδη Νικόλαο, ΠΕ Χημικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής, με

αναπληρωτή τον κ. Καπασακαλίδη Παναγιώτη, ΤΕ Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.
2) Κυριακίδη Χριστόφορο, ΔΕ Εργάτη Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωτή τον κ. Παραγιό

Ιωάννη, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
3) Κασκαμανίδου Ουρανία, ΠΕ Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωτή τον κ. Κυριαζίδη

Μιχάλη, ΠΕ Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2014»

Προϋπολογισμού 59.992,00  ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.

Παραλήφτηκαν οι φάκελοι  που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Επιτροπή, και
καταγράφηκαν στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς
ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους), μονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά και
ελέγχθηκε  η βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο,

και παρέδωσαν τις προσφορές τους.

1η ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Αριθμός μητρώου στο οικείο επιμελητήριο: 9760

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη (η συμμετοχή αφορά στην
ομάδα των Λιπαντικών):

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι η εταιρεία σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Εγγραφής
στο Επιμελητήριο Κιλκίς και το Άρθρο 26 παρ.1 του ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρεται στις
εγγυητικές συμμετοχής, ανήκει στις Μ.Μ.Ε., οπότε το ποσοστό της εγγυητικής συμμετοχής
μειώνεται στο μισό.

 Εγγυητική Συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (γραφείο Παρ/κων
Θεσ/νίκης) με αριθμό 187232, ποσού 218,00 €.

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα επισυναπτόμενα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τον
Ν.2690-199 (ΦΕΚ 45Τ. Α/9) άρθρο 11 παράγραφος 2 περί επικυρώσεων φωτοαντιγράφων

 ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 2727/19-05-1999
 Σύσταση και Καταστατικό Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Αρ.2448/1999
 ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 3560/03-05-2004
 ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 6292/30-06-2006
 ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 3833/01-06-2007
 ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 11597/13-10-2008
 ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 1644/04-03-2009
 Τροποποίηση του υπ’ αριθμόν 2448/14-05-1999 Καταστατικού Συμβολαίου με Αριθμό 3322
 Τροποποίηση της εταιρείας από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης

με Αρ.Πρωτ. 2894/27-02-2009
 Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή και νόμιμου εκπροσώπου ότι εγκρίνει τη συμμετοχή της

εταιρείας στον διαγωνισμό
 Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ότι η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημερολογιακές

ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού
 Υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών

με αυτήν διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα
 Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ΤΟΨΗΣ ΑΕ(Εισαγωγές-Εξαγωγές λιπαντικών, με έδρα 2ο

χλμ Γιαννιτσών – Θεσσαλονίκης) ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των
σχετικών με αυτήν δικαιολογητικών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και
επίσης αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης της προμήθειας στην ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θες/νίκης με
Αρ.Πρωτ.11618/10-07-2014
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 Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας ότι η ποινή που αναφέρεται στο Ποινικό Μητρώο και
αντίγραφο της απόφασης που επισυνάπτεται αφορά παράβαση υγειονομικής διατάξεως η
οποία καμία σχέση δεν έχει με το σημερινό αντικείμενο εργασιών, ενώ η άλλη ποινή αφορά
παράβαση του ΚΟΚ σύμφωνα με το νόμο Ν2696/99 ΑΡΘΡΟ 94

 Κατηγορητήριο από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με Αρ.Πρωτ.11820/2004
 ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 57/23-03-1999
 Βεβαίωση του Επιμελητηρίου Κιλκίς με αρ.πρ.2414/08-09-2014
 Πιστοποιητικό  του Τμήματος Πιστοποιητικών με αρ.251/29-07-14
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κιλκίς με αρ.414/29-07-14
 Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας ότι οι φορείς της κοινωνικής ασφάλισης είναι ο ΟΑΕΕ και

το ΙΚΑ
 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας με αρ.πρ. 296353/28-07-2014
 Πίνακας Προσωπικού της εταιρείας
 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό από τον ΟΑΕΕ με

αρ.πρ. 1140453/25-08-2014
 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό με αρ.πρ. 1140421/25-

08-2014
 Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας
 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο Κιλκίς με αρ.πρ.14275/15-09-14 και ισχύει μέχρι

31-12-2014
 Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ότι συμφωνεί με τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης που

ορίζει η διακήρυξη
 Σύντομη Παρουσίαση της οργάνωσης της δομής και της υποδομής της εταιρείας
 Πίνακας Παραδόσεων
 Ισολογισμός ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης aCert (European Organization for Ceertification)
 Φάκελος αντιγράφων
 Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας με την οποία εξουσιοδοτεί την Πετρίδου Ειρήνη του

Κων/νου με Α.Τ. Χ887038 να παραδώσει τον φάκελο της προσφοράς του διαγωνισμού προς
τη ΔΕΥΑ Κιλκίς

 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Πετρίδου Ειρήνης
 Φάκελος οικονομικής προσφοράς
 Φάκελος τεχνικής προσφοράς

FAX: 2341041800

2η ΦΑΛΙΕΡΟΥ Κ. ΚΥΡΙΑΚΗ

Αριθμός μητρώου στο οικείο επιμελητήριο: 10431

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη (η συμμετοχή αφορά και στην
ομάδα των ΚΑΥΣΙΜΩΝ και στην ομάδα των ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ):

 Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των
σχετικών με αυτήν διατάξεων και αποδέχομαι αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα όσο και οι
κατασκευαστές των προς προμήθεια προϊόντων προκειμένου να αξιολογηθούν

 Εγγυητική Συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κατάστημα Επταλόφου 221) με
αριθμό 221/7009348, ποσού 3.690,00 €.

 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κιλκίς με αρ.497/15-09-14
 Πιστοποιητικό από το Τμήμα Πιστοποιητικών με αρ.300/15-09-14
 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με αρ.πρ. 354408/15-09-14
 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο Κιλκίς με αρ.14282/15-09-14 που ισχύει μέχρι 31-

12-2014
 Υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών

με αυτήν διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα
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 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με αρ.πρ.
21276/15-09-2014

 Φάκελος Οικονομικής προσφοράς Λιπαντικών και Καυσίμων
 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με Α/Α:3636 και ημερομηνία:16-09-

2014

FAX: 2341041237

Από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό η προσφορά της επιχείρησης «ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» γίνεται
δεκτή διότι προσκόμισε όλα τα απαραίτητα για τον διαγωνισμό δικαιολογητικά (δικαιολογητικά συμμετοχής
– τεχνικές προδιαγραφές – οικονομική προσφορά).

Αντίθετα η εταιρεία με την επωνυμία  ΦΑΛΙΕΡΟΥ Κ. ΚΥΡΙΑΚΗ  δεν προσκόμισε:
1. Δήλωση αποδοχής των όρων διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων του κατασκευαστή των

υπό προμήθεια προϊόντων προκειμένου να αξιολογηθεί
2. Ετεροχρονισμένα φορολογική ενημερότητα (14:00 μ.μ)

τα οποία αποτελούν αίτιο επί ποινή αποκλεισμού με βάση τα προδιαγραφέντα προσόντα και δικαιολογητικά
συμμετοχής του διαγωνισμού

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκε η οικονομική προσφορά της εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ και
μονογράφτηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ.

Η οικονομική προσφορά καταχωρήθηκε σε πίνακα ο οποίος έχει ως εξής:

Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΟΜΑΔΑ Α
ΚΑΥΣΙΜΑ

(χωρίς ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ Β
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

(χωρίς ΦΠΑ)

1 ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - 5.220,50€

Κατόπιν η Ε.Δ., έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου, το δικαίωμα συμμετοχής του στο
διαγωνισμό, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα της
διακήρυξης.

Στη συνέχεια η επιτροπή έκανε επιβεβαίωση της γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής.

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση  τηρεί τις τυπικές προϋποθέσεις υποβολής των
δικαιολογητικών και επομένως γίνεται δεκτή στον διαγωνισμό.

1.Για την ΟΜΑΔΑ Α (ΚΑΥΣΙΜΑ) ο διαγωνισμός κηρύσσεται ΑΓΟΝΟΣ.

2.Για την ΟΜΑΔΑ Β (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η επιχείρηση με την
επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ».

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2014

Μετά τα παραπάνω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, με το οποίο ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της
δημοπρασίας.

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

 Εγκρίνει   το πρακτικό 1/2014 της προμήθειας µε τίτλο : «Προμήθεια λιπαντικών και
υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2014».

 Κατακυρώνει ως ανάδοχο για την Ομάδα Β (Λιπαντικά) την επιχείρηση με την επωνυμία
«ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.» µε Α.Φ.Μ.: 099380299, Διεύθυνση : 30ο χλμ Κιλκίς –
Θεσσαλονίκης (Μάνδρες) ∆.Ο.Υ.: Κιλκίς, µε συνολική οικονομική προσφορά 6.421,21 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 Η δαπάνη της προμήθειας για την Ομάδα Β (Λιπαντικά) θα βαρύνει τον κωδικό 64.00
εξόδων του προϋπολογισμού της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2014 όπου υπάρχει η σχετική
πίστωση.

 Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας της Ομάδας Α (Καύσιμα) (μετά από διαπραγμάτευση), χωρίς
μεταβολή των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης σε τέσσερις (4) επιχειρήσεις, οι οποίες
προσεκλήθησαν και προσέφεραν και οι τέσσερις ποσοστό έκπτωσης 0% (μηδέν τοις εκατόν).
που είναι οι εξής:

1. «ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔ. ΗΣΑΙΑ» µε Α.Φ.Μ.: 114245447, Διεύθυνση : Ευκαρπία Κιλκίς,
∆.Ο.Υ.: Κιλκίς

2. «ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Γ. ΛΕΦΕΝΑ» µε Α.Φ.Μ.: 054449889, Διεύθυνση : Μικρόκαμπος Κιλκίς,
∆.Ο.Υ.: Κιλκίς

3. «ΜΠΑΓΑΝΑΣ ΜΙΛΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» µε Α.Φ.Μ.: 120052297, Διεύθυνση : 21ης Ιουνίου 282,
∆.Ο.Υ. : Κιλκίς

4. «ΦΑΛΙΕΡΟΥ Κ. ΚΥΡΙΑΚΗ» µε Α.Φ.Μ.: 055272186, Διεύθυνση : Γαλλικός Κιλκίς, ∆.Ο.Υ.:
Κιλκίς

Αναλυτικά, κάθε ανάθεση περιλαμβάνει τις παρακάτω ποσότητες και τιμές με βάση τον προϋπολογισμό:

1. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔ.
ΗΣΑΙΑ

Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΙΜΗ
(λίτρο)

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

1 Πετρέλαιο
κίνησης 8.216,73 1,096 € 9.005,00

2 Βενζίνη
αμόλυβδη 1,359 € -

3 Πετρέλαιο
θέρμανσης 5.500,00 1,090 € 5.995,00

ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00

2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Γ.
ΛΕΦΕΝΑ

Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΙΜΗ
(λίτρο)

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

1 Πετρέλαιο
κίνησης 8.216,73 1,096 € 9.005,00

2 Βενζίνη
αμόλυβδη 1,359 € -

3 Πετρέλαιο
θέρμανσης 5.500,00 1,090 € 5.995,00

ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00
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3. ΜΠΑΓΑΝΑΣ ΜΙΛΤ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΙΜΗ
(λίτρο)

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

1 Πετρέλαιο
κίνησης 8.728,49 1,096 € 9.565,85

2 Βενζίνη
αμόλυβδη 4.000,00 1,359 € 5.434,15

3 Πετρέλαιο
θέρμανσης - 1,090 € -

ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00

4. ΦΑΛΙΕΡΟΥ Κ.
ΚΥΡΙΑΚΗ

Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΙΜΗ
(λίτρο)

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

1 Πετρέλαιο
κίνησης 7.238,06 1,096 € 7.932,44

2 Βενζίνη
αμόλυβδη - 1,359 € -

3 Πετρέλαιο
θέρμανσης - 1,090 € -

ΣΥΝΟΛΟ 7.932,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52.932,44

 Η δαπάνη της προμήθειας για την Ομάδα Α (Καύσιμα θέρμανσης) επιβαρύνει τον κωδικό
64.08.1 και για την Ομάδα Α (Καύσιμα κίνησης) επιβαρύνει τον κωδικό 64.00 εξόδων
του προϋπολογισμού της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2014 όπου υπάρχει η σχετική
πίστωση.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 133/2014.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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