
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ 
(ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  4/2014 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ 
ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 07/02/2014   Ημέπα: Παξαζθεπή Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 31/01/2014 

 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα Πένηε (5) 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

1) Δεκήηξηνο Σζαληάθεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο,  Α. Πξόεδξνο 
2) Υξηζηόθνξνο Πηπεξίδεο, Αληηδήκαξρνο Κηιθίο, Μέινο 

3) Οπξαλία Καζθακαλίδνπ, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο  
4) ηζκαλίδεο Ισάλλεο , Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

5) Ισάλλεο Δεκεηξηάδεο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο  

 

ΑΠΟΝΣΕ 

6) Παληειήο Μαηδάλνγινπ, Εθπξόζσπνο ηαηξηθνύ ζπιιόγνπ, κέινο  

7) Κσλζηαληίλνο Πάηαξαο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 20Ο – ΑΠΟΦΑΗ 31/2014 

 

Σπόπορ εκηέλεζηρ επγαζιών: «Καηαγπαθή ενδείξεων ςδπομέηπων  2014 ΔΕ 

Κποςζζίων, Γαλλικού, Πικπολίμνηρ, Υέπζος, Δοϊπάνηρ, Μοςπιών, Δποζάηος ηος 
Δ. Κιλκίρ»  – Κωδικόρ εξόδων πποϋπολογιζμού έηοςρ 2014: 61.93.6 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην εικοζηό ζέκα ηεο  

εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ πξνκήζεηα ηνπ ηίηινπ 

ηνπ ζέκαηνο.   

Αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ αθνινπζεί είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ 
ζηηο ΔΕ Κξνπζζίσλ, ΔΕ Πηθξνιίκλεο, ΔΕ Υέξζνπ, ΔΕ Δντξάλεο, ΔΕ Μνπξηώλ, ΔΕ  

Γαιιηθνύ ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01-06-2014 έσο 31/12/2014. 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/


 

ρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δόζεθε από ηνλ Γεληθό Δηεπζπληή ηεο ΔΕΤΑ 
Κηιθίο θ. Ηιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Η ΔΕΤΑ Κηιθίο δηαρεηξίδεηαη ηελ θαηαγξαθή ελδείμεσλ ησλ πδξνκεηξσλ ηόζν ζην Δήκν 
Κηιθίο όζν θαη ζηηο  ΔΕ Κξνπζζίσλ, ΔΕ Πηθξνιίκλεο, ΔΕ Υέξζνπ, ΔΕ Δντξάλεο, ΔΕ 

Μνπξηώλ, ΔΕ  Γαιιηθνύ. 
 

Λόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ ν ρξόλνο θαηαγξαθήο ησλ ελδείμεσλ είλαη πνιύ κεγάινο κε 
απνηέιεζκα λα απαηηνύληαη πεξηζζόηεξεο αλζξσπνώξεο γηα ηνπο πδξνλνκείο γηαηί όγθνο 

ηεο εξγαζίαο είλαη πνιύ κεγάινο αλ ζηα παξαπάλσ πξνζηεζνύλ θαη ν έιεγρνο ιαζξαίσλ 
ζπλδέζεσλ, ν επαλέιεγρνο πδξνκέηξσλ, ε δηαθνπή ηεο πδξνδόηεζεο ησλ νθεηιεηώλ ή 

ησλ αηηνύλησλ ηελ δηαθνπή πδξνδόηεζεο θιπ, δειαδή ηα θαζεκεξηλά κηθξά αηηήκαηα ησ 
δεκνηώλ. 

 

Γηα ηελ  θάιπςε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζε 
εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη ζα εθηεινύλ ηηο αλαηηζέκελεο ππεξεζίεο ππό ηηο 

εληνιέο ησλ επηβιεπόλησλ κεραληθώλ ηεο ππεξεζίαο. 

Η αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο είλαη επηβεβιεκέλν ην έηνο 2014, επεηδή κε ην 
ππάξρνλ πξνζσπηθό ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο πξέπεη λα θαιπθζνύλ θαη νη πηεζηηθέο αλάγθεο ιόγσ 

ηεο δηεύξπλζεο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία δηπιαζίαζε ζρεδόλ ηνλ αξηζκό ησλ 
θαηαλαισηώλ θαη ζπλεπώο θαη ησλ πδξνκέηξσλ. 

Επεηδή νη δεκνηηθέο ελόηεηεο δελ έρνπλ αθξηβή θαη επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία 
πδξνκέηξσλ – ελδείμεσλ – θαηαλαισηώλ, ην έξγν ηεο θαηαγξαθήο, έθδνζεο 

ινγαξηαζκώλ θαη εηζπξάμεσλ είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξέο κε ζπλέπεηα ηελ κείσζε ησλ 
εζόδσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αδπλακία ηεο επηρείξεζεο. 

Οη πάξνρνη ησλ ππεξεζηώλ ζα ιεηηνπξγνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθό ηεο ΔΕΤΑ 

Κηιθίο. Σα απαηηνύκελα πιηθά θαη πάζεο θύζεσο εμαξηήκαηα ζα παξέρνληαη από ηε ΔΕΤΑ 
Κηιθίο. 

Τπάξρεη άιισζηε θαη ζρεηηθή λνκνινγία από ην ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΟ VIΙ ΣΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ  71/2013 όπνπ ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο 

απόθαζεο αλαθέξεηαη:« Καη’ εμαίξεζε, ζην βαζκό πνπ απηό επηβάιιεηαη από ηηο αξρέο 
αλαγθαηόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο, είλαη δπλαηή  ε  αλάζεζε  ζε  ηξίηνπο,  ηδηώηεο  

θπζηθά  ή  λνκηθά  πξόζσπα, εξγαζηώλ  εηδηθήο  θύζεο,  γ ηα  ηελ  εθηέιεζε  ησλ  
νπνίσλ  απαηηείηαη  είηε  πξνζσπηθό  κε εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη εκπεηξία, πνπ δελ 

δηαζέηεη, ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ήδε ππεξεηνύλ πξνζσπηθό, είηε ε ρξήζε 
ηερληθώλ κέζσλ πνπ δελ δηαζέηεη ν νηθείνο δήκνο.» , ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

ππάξρνπλ ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν νξγαλόγξακκα δύν πδξνλνκείο νη θαιύπηνπλ 
κόλν ηελ Δ.Ε. Κηιθίο 

 

Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεηαη λα γίλεη πξόρεηξνο Δηαγσληζκόο ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
Δηαθήξπμε. 

 
 
 
 
 



 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ (Π.Γ. 28/80) 
 
 Η ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ πποκηπύζζει ππόσειπο  διαγωνιζμό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και με ηο ζύζηημα 
ηων έγγπαθων ζθπαγιζμένων πποζθοπών ενιαίος ποζοζηού έκπηωζηρ ζε ακέπαιερ μονάδερ επί 
ηοιρ εκαηό, για ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ «Καηαγπαθή ενδείξεων ςδπομέηπων  2014 ΓΔ Κποςζίων, 

Γαλλικού, Πικπολίμνηρ, Υέπζος, Γοϊπάνηρ, Μοςπιών, Γποζάηος ηος Γ. Κιλκίρ» ζςνολικήρ 
πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 58.128,00€.πλέον Φ.Π.Α., ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ   ηος π.δ.28/80. 

Ο Γιαγωνιζμόρ θα διεξασθεί ηην __________ 2014, ημέπα ________ και ώπα 10.00 μ. (ώπα λήξηρ 
παπάδοζηρ πποζθοπών) ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηηρ ΓΔΤΑ Κιλκίρ 1ο σιλιόμεηπο Κιλκίρ 
Ξηπόβπςζη, Σ.Κ. 61100 Κιλκίρ, ηηλ. 2341029330, ενώπιον ηηρ απμόδιαρ Δπιηποπήρ. 
Γεκηοί ζηο διαγωνιζμό γίνονηαι θςζικά ή νομικά ππόζωπα ή ζςμππάξειρ αςηών, πος είναι κάηοσοι 
Βεβαίωζηρ ΜΔΔΠ για έπγα Τδπαςλικά. 
Για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηο διαγωνιζμό οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να πποζκομίζοςν εγγςηηική 
επιζηολή ζςμμεηοσήρ ποζού 1.430,00 Δςπώ και η ζσεηική εγγςηηική επιζηολή θα απεςθύνεηαι ππορ 
ηην  ΓΔΤΑ Κιλκίρ. 
Tα ηεύση δημοππάηηζηρ είναι αναπηημένα ζηην ιζηοζελίδα ηηρ ΓΔΤΑ Κιλκίρ   (www.deyak.gr). 
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ δίνονηαι ζηα γπαθεία ηηρ   ΓΔΤΑ Κιλκίρ όλερ ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και 
ώπερ ηηλ. 2341029330  . 
  

Ο Α. Ππόεδπορ ΓΔΤΑ   Κιλκίρ 
 

Γημήηπιορ Β. Σζανηάκηρ 
 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

Καηαγπαθή ενδείξεων ςδπομέηπων  2014 ΓΔ 
Κποςζίων, Γαλλικού, Πικπολίμνηρ, Υέπζος, 
Γοϊπάνηρ, Μοςπιών, Γποζάηος ηος Γ. Κιλκίρ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ 

 
 
∆ιακήπςξη  Ππόσειπος  διαγωνιζµού  για  ηην  επγαζία: Καηαγπαθή ενδείξεων ςδπομέηπων  2014 ΓΔ 
Κποςζίων, Γαλλικού, Πικπολίμνηρ, Υέπζος, Γοϊπάνηρ, Μοςπιών, Γποζάηος ηος Γ. Κιλκίρ 
Ο A. Ππόεδπορ ηηρ ΓΔΤΑ Κιλκίρ 
Έρνληαο ππφςε: 
Α) Σηο δηαηάμεηο: 

     ηνπ Π∆ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνµεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» 

     ηνπ ∆εµνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) θαη ηδηαίηεξα  ην άξζξν  209 ηνπ Ν. 
3463/06, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

     ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 

     ην άξζξν 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) 

     ηελ  ππ'  αξηζ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΔΚ  1291/11.08.2010  ηεχρνο  Β)     απφθαζε 
Τπνπξγνχ Οηθνλνµηθψλ 

     ηελ   µειέηε ηεο  Σ.Τ. ΓΔΤΑ Κηιθίο 

  ηελ αξηζ. 3 1 /2014  Απφθαζε ηνπ Γ.. ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 
Πξφρεηξν δηαγσληζµφ µε ζθξαγηζµέλεο πξνζθνξέο θαη  ειεχζεξε ζπµπιήξσζε ηηµνινγίνπ, µε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε ραµειφηεξε ηηµή,  γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ 
Άπθπο 1: Δπγαζία 
Ο       δηαγσληζµφο αθνξά ηελ εξγαζία: Καηαγπαθή ενδείξεων ςδπομέηπων  2014 ΓΔ Κποςζίων, Γαλλικού, 
Πικπολίμνηρ, Υέπζος, Γοϊπάνηρ, Μοςπιών, Γποζάηος ηος Γ. Κιλκίρ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο  
58.128,00€.πιένλ Φ.Π.Α. 
Άπθπο 2: Σπόπορ διεξαγωγήρ ηος διαγωνιζµού 

Ο δηαγσληζµφο ζα είλαη µεηνδνηηθφο, µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ραµειφηεξε ηηµή,   θαη ζα δηεμαρζεί µε 

ζθξαγηζµέλεο πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα θαηαηεζνχλ ζηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο  έσο ηελ _______________2014 θαη 
ψξα 9:30 θαη ιήμε  10:00. 
Άπθπο 3: Σόπορ και σπόνορ ∆ιενέπγειαρ ηος διαγωνιζµού 

Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνχλ ζε ζπλεδξίαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ.   
Άπθπο 4: Σόπορ και Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ 

http://www.komotini.gr/


 

Ο ρψξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη νη ΓΔ Κξνπζίσλ, Γαιιηθνχ, Πηθξνιίκλεο, Υέξζνπ, Γντξάλεο, Μνπξηψλ, 
Γξνζάηνπ ηνπ Γ. Κηιθίο. Σν ρξνληθφ δηάζηεµα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη 6 (έμη)  κήλεο. 
Οη ππεξεζίεο, γεληθά, ζα παξέρνληαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηε ζρεηηθή µειέηε. 

Άπθπο 5: Κπαηήζειρ 

Ο  αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε  φιεο  ηεο  λφµηµεο θξαηήζεηο πνπ  νξίδνληαη, εθηφο ηνπ  ΦΠΑ  µε  ηνλ νπνίν 

βαξχλεηαη ε ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
Άπθπο 6: Σπόπορ Πληπωµήρ 

Ο ηξφπνο αµνηβήο ηνπ αλαδφρνπ νξίδεηαη σο εμήο: άξζξν 53 ηνπ   Π.∆28/80 θαη ην άξζξν 7 πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ 

εµεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ εμαηηίαο 

ζπµβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα 

απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχµελν πξνο πιεξσµή πνζφ. 
ην ρξεµαηηθφ έληαιµα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη  θαηά ην λφµν. 

Άπθπο 7 : Πληποθόπηζη ενδιαθεποµένων 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζµφ παξέρνληαη απφ ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο, εµέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο. Σειέθσλν 
23410 29330, FAX.23410 29320. 
Άπθπο 8: Λοιποί όποι 
1).Δγγχεζε  ζπµµεηνρήο νξίδεηαη ζε 2% επη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ήηνη πνζφ 1430,00 €. 

2) Βεβαίσζε Μ.Δ.Δ.Π γηα έξγα  ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ. 
3)Τπεχζπλε δήισζε πνηληθνχ Μεηξψνπ, ππνγεγξακκέλε ηελ εµέξα ηνπ δηαγσληζµνχ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ 
έρεη θαηαδηθαζζεί ζε αδίθεµα ζρεηηθφ µε ηελ άζθεζε ηεο έπαγγειµαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 
4)Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξµνδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήµεξνη σο πξνο   ηηο   θνξνινγηθέο  
ππνρξεψζεηο  ηνπο θαηά ηελ  εµέξα  δηελέξγεηαο  ηνπ δηαγσληζµνχ. 
5)Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβε πιήξε   γλψζε ησλ φξσλ   ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 

ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπµµεηνρή 
ηνπ ζε δηαγσληζµνχο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ηνπ δεµνζίνπ. Άξζξν 9: ∆εµνζίεπζε. 
Σα δικαιολογηηικά 3,4, καλύπηονηαι από ηην ενημεπώηηηα πηςσίος αν ςπάπσει.  
Η δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί µε ηνηρνθφιιεζε ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ ∆ήµνπ θαη ζα δεκνζηεπηεί ζηελ 

εθεκεξίδα «Ηκεξεζία»,   πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εµέξεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζµνχ. 
Άπθπο 10: διαηάξειρ 

Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

     ηνπ Π∆ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνµεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» 

     ηνπ ∆εµνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) θαη ηδηαίηεξα  ην άξζξν  209 ηνπ Ν. 

3463/06, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

     ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 

     ην άξζξν 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) 

     ηελ  ππ'  αξηζ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΔΚ  1291/11.08.2010  ηεχρνο  Β)  απφθαζε Τπνπξγνχ 

Οηθνλνµηθψλ,  

 ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο 61.93.5 θαη 61.93.6 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο ρξήζεο 

2014, ησλ νπνίσλ ην χςνο αλακνξθψλεηαη θαη απμάλεηαη ηνπ κελ θσδηθνχ 61.93.5 θαηά 14.159,00€ 

ηνπ δε θσδηθνχ 61.93.6 θαηά 11.969,00€ κε αληίζηνηρε ηζφπνζε κείσζε ηνπ θσδηθνχ 61.00 θαηά 

38.097,00€. 

 
 
 

Σν Δ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ, έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ην N. 1069/1980, 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95), 

 

αποφάςιςε  και  εγκρίνει ομόφωνα 

 

Σν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επόκελν Δηνηθεηηθό πκβνύιην 

 
 



 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 31/2014 
 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 
 

 
 
Ο Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο ηνπ Δ.             

                                                                        ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 
 
 

 
              Σζαληάθεο Δεκήηξηνο  

Δεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 

 


