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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμό 01//2012 Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 17/02/2012 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη

Ημερομηνία: 14-02-2011

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα έξι(6)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Αναπληρωτής
Πρόεδρος
2. Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3. Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
5. Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, μέλος
6. Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων,
Μέλος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χρήστος Τερζητάνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και άρχισε η συζήτηση των
θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 01
Απόφαση επί των εντάσεων του 1ου Πρακτικού της Ε.Δ. του έργου:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»
(Απόφαση 01)

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού προσκλήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου 1069/80 και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, συνεδρίασε
δημόσια στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς προκειμένου να συζητήσει και
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αποφασίσει για το παραπάνω θέμα, παρόντος Κωνσταντίνου
Παπαδόπουλου, Αντιδήμαρχου Κιλκίς, Αναπληρωτή Πρόεδρου.
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το πρώτο θέμα
της ημερήσιας διάταξης έθεσε το θέμα της των εντάσεων του έργου
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»
Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης
στο Δ.Σ. έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της Ε.Δ. του έργου όπως
αποτυπώθηκε με το 2ο πρακτικό αυτής:
2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τετάρτη 1η
Φεβρουαρίου 2012 ο πρόεδρος της Ε.Δ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
για την εισήγηση προς το Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κιλκίς επί της ενστάσης επί του 1ου
Πρακτικού της δημοπρασίας του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ.
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ.
Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:
Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό Προϊστάμενο Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς ως
πρόεδρο με αναπληρωματικό μέλος τον Χρήστο Γιοβανούδη Πολιτικό
Μηχανικό ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Αποστολίδη Νικόλαο Χημικό Μηχανικό ΔΕΥΑ Κιλκίς ως μέλος με
αναπληρωματικό μέλος τον Κορκοτίδη Κωνσταντίνο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Πολίτης Γεώργιο Αρχιτέκτονα Μηχανικό Δήμου Δέλτα ως μέλος με
αναπληρωματικό μέλος την Τσαρουχά Ελένη Πολιτικό Μηχανικό Δήμου
Δέλτα.
ΕΝΣΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Της Κοινοπραξίας με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.» που
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Οδός Βούλγαρη 33 τηλ. 2310-302424 και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Μιλτιάδη Χατζηηλιού. Που έχει ως εξής:
ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΗ κατά του παραπάνω Πρακτικού ασκώ εμπρόθεσμα (Λήξη
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων-αντιρρήσεων 3/1/2012) ενώπιόν σας τις
παρούσες αντιρρήσεις επαγόμενη τα ακόλουθα:
ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 19/2011 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του
Σ.τ.Ε., «…η διακήρυξη αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο που δεσμεύει τόσο
την Αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό όσο και τους διαγωνιζόμενους.
Επιβάλλεται δε να προσδιορίζονται επακριβώς στη διακήρυξη τα προς
συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούμενα προσόντα και τα υποβλητέα, κατά
την κατάθεση της προσφοράς, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Ενόψει
τούτων, αλλά και των αρχών της ισότητας, της τυπικότητας, της διαφάνειας
και της δημοσιότητας των ελάχιστων όρων συμμετοχής που διέπουν τη
διαδικασία συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων, ο διαγωνιζόμενος οφείλει
να υποβάλλει μόνον τα αξιούμενα από τη διακήρυξη ή από τυχόν άλλη
διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, δικαιολογητικά και στοιχεία για
την απόδειξη ιδιότητας κρίσιμης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό».
- Για την κοινοπραξία ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ – ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ – Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ
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Α. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στο άρθρο 22 «Δικαιούμενοι συμμετοχής
στο διαγωνισμό» ορίζει ότι :
«Άρθρο 22: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για τον υπολογισμό των Εργοληπτικών Πτυχίων για την συμμετοχή στον
διαγωνισμό, σύμφωνα με τις αριθμ. Δ/17α/04/60/ΦΝ312/10-7-1997
(Εγκύκλιος 20) και Δ17/α/122/2Π.Ε./ΦΝ 312/6-42000 (Εγκύκλιος 10)
αποφάσεις, ο προϋπολογισμός των έργων αναλύεται στις επιμέρους
ενότητες:
…………………
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων
κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου
16 του ν. 3669/08, εγγεγραμμένων στις επόμενες τάξεις και κατηγορίες του
Μ.Ε.Ε.Π. (1η Περίπτωση) :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
(ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΕΔΡΑ Ή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ
(με ΓΕ&ΕΟ και
ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΛΩΜΕΝΟ
απρόβλεπτα)
ΝΟΜΟ ΤΟ Ν.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2.271.380,23

3η, 4η

3η, 4η, 5η

ΗΜ ΕΡΓΑ

1.308.555,10

2η, 3η

2η, 3η, 4η

ΕΡΓΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

278.829,98

Α2,1η,2η Α2,1η, 2η, 3η

Καθώς και
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις επόμενες
τάξεις για έργα κατηγορίας (2η Περίπτωση) :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΕΔΡΑ Ή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ
(με ΓΕ&ΕΟ και
ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΛΩΜΕΝΟ
απρόβλεπτα)
ΝΟΜΟ ΤΟ Ν.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

404.070,12

1η, 2η

1η, 2η, 3η

3.175.865,21

3η, 4η

3η, 4η, 5η

278.829,98

Α2,1η,2η Α2, 1η, 2η, 3η

ΗΜ ΕΡΓΑ
(ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
ΕΡΓΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα
προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.»
Στο διαγωνισμό και συγκεκριμένα στο «Φάκελο Δικαιολογητικών
Συμμετοχής» της η κοινοπραξία ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ – ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ – Β.
ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ έχει υποβάλλει Δήλωση Σύστασης Κοινοπραξίας,
υπεύθυνες δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων των μελών της κοινοπραξίας
και Πρακτικά Συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο ανώνυμων
εταιρειών ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ και ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ και των διαχειριστών της
ομόρρυθμης εταιρείας Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ από τα οποίο προκύπτει
ότι τα ποσοστά συμμετοχής, και συνεπώς οι κατηγορίες έργων, στην
κοινοπραξία έχουν ως εξής : ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ 100% για τα Υδραυλικά Έργα,
ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ 100% για τα Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα και Β.
ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 100% για τα Έργα Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Από
τις υποβληθείσες Βεβαιώσεις Μ.Ε.ΕΠ. των μελών τις κοινοπραξίας προκύπτει
ότι η εργοληπτική επιχείρηση ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ είναι εγγεγραμμένη στην 4η
τάξη για τα Υδραυλικά Έργα και η εργοληπτική επιχείρηση ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ
επίσης στην 4η τάξη για τα Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα. Στη Βεβαίωση
Μ.Ε.ΕΠ. της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ αναγράφεται ως νομός
έδρας ο Νομός Πιερίας και ως δεύτερος νομός ο Νομός Λάρισας.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κοινοπραξία ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ – ΕΝΙΠΕΑΣ
ΑΕ – Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο
διαγωνισμό καθώς δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 22 της
διακήρυξης. Από την παράγραφο 22.2 προκύπτει σαφώς ότι η εργοληπτική
επιχείρηση ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ καλύπτει τις απαιτήσεις για τα υδραυλικά έργα
μόνον για την 1η περίπτωση καθώς είναι εγγεγραμμένη στην 4η τάξη του
Μ.Ε.ΕΠ. και σε καμία περίπτωση για τη 2η περίπτωση καθώς οι επιχειρήσεις
που είναι εγγεγραμμένες στην 4η τάξη για τα υδραυλικά έργα δεν έχουν
δικαίωμα συμμετοχής, ενώ η εργοληπτική επιχείρηση ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ καλύπτει
τις απαιτήσεις για τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα μόνον για τη 2η περίπτωση
καθώς ανήκει στην 4η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. και σε καμία περίπτωση για την 1η
περίπτωση καθώς οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην 4η τάξη για
τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνον εάν έχουν
δηλώσει ως δεύτερο νομό το Νομό Θεσσαλονίκης.
Επομένως η κοινοπραξία ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ – ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ – Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
& ΣΙΑ ΟΕ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Συνεπώς η συμμετοχή στο διαγωνισμό της κοινοπραξίας ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ –
ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ – Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ καθίσταται ΑΚΥΡΗ.
Η Ε.Δ. αφού εξέταση ότι η ένσταση κατατέθηκε εμπρόθεσμα και λαμβάνοντας
υπόψη το άρθρο «Άρθρο 22: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό»
αποδέχεται ως αληθές το μέρος της ένστασης και προτείνει τον αποκλεισμό
από την περαιτέρω διαδικασία της κοινοπραξίας ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ – ΕΝΙΠΕΑΣ
ΑΕ – Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
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Β. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στο άρθρο 3 «Προϋποθέσεις έγκυρης και
παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής φακέλου
προσφοράς» και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3.3 ορίζει ότι :
«Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο
διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς
………….
3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο
προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Έχουν δικαίωμα να
υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζόμενου:
σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός
εργολήπτης,
σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργ. Επ.,
σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω
διαχειριστής της,
σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός
εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων,
διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών
Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος
ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.»
Στην περίπτωση της κοινοπραξίας ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ – ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ – Β.
ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ την προσφορά κατέθεσαν οι κ.κ. Ανδρέας Ψάρρας,
Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της εργοληπτικής επιχείρησης
ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ και Θεόδωρος Γαλανός, Αντιπρόεδρος της εργοληπτικής
επιχείρησης ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ. Το τρίτο μέλος της κοινοπραξίας Β.
ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ εκπροσώπησε ο κ. Θεόδωρος Γαλανός
διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο ορίζεται ως
εκπρόσωπος τόσο της εταιρείας Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ όσο και της
κοινοπραξίας. Επομένως η προσφορά της κοινοπραξίας δεν κατατέθηκε
νόμιμα καθώς τα πρόσωπα που την κατάθεσαν δεν εκπροσωπούν ή
αντιπροσωπεύουν νόμιμα όλα τα μέλη της κοινοπραξίας αλλά ούτε
κατατέθηκε από κοινό εκπρόσωπο, ο οποίος θα έπρεπε να είναι ένας εκ των
κοινοπρακτούντων (και όχι περισσότεροι) και μάλιστα διορισμένος με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το μόνο, όμως, συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο που έχει κατατεθεί από την κοινοπραξία είναι αυτό της Β.
ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
Επομένως η προσφορά της κοινοπραξίας ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ – ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ – Β.
ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ δεν κ κοινοπραξίας ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ – ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ
– Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ατατέθηκε νόμιμα στο διαγωνισμό.
Συνεπώς η συμμετοχή στο διαγωνισμό της κοινοπραξία ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ –
ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ –καθίσταται ΑΚΥΡΗ.
Η Ε.Δ. δεν κάνει δεκτή την ένσταση ως προς το δεύτερο μέρος αφού υπάρχει
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο της Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ προς την
ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ για την κατάθεση του φακέλου και των δικαιολογητικών
συμμετοχής στον διαγωνισμό.
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ΑΔΑ: ΒΟΖΑΟΛΚ8-ΠΚΖ
Από τα παραπάνω η Ε.Δ. κρίνει απαράδεκτη την προσφορά της
κοινοπραξίας ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ – ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ – Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
και προτείνει στο Δ.Σ. τον αποκλεισμό της από το δεύτερο στάδιο του
διαγωνισμού
Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N.
1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),
αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα
Κάνει δεκτή την εισήγηση της Ε.Δ. του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» και αποκλείει από την
περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού την κοινοπραξία ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ –
ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ – Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 01
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως
εξής:

Ακριβές απόσπασμα
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της
ΔΕΥΑ Κιλκίς

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος Κιλκίς
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