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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 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 10/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 10/07/2014   Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 07/07/2014 
 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τέσσερα (4) 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµήτριος Τσαντάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος  
3) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  
4) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

5) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 
6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος  
7) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήµαρχος Κιλκίς, Μέλος 

 

 

ΘΕΜΑ 5Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 108_2014 
 

Κατακύρωση πρακτικού δηµοπρασίας «Καταγραφή ενδείξεων υδροµέτρων  2014 ∆Ε 
Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίµνης, Χέρσου, ∆οϊράνης, Μουριών, ∆ροσάτου του ∆. 
Κιλκίς»  

 

Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ΠΕΜΠΤΟ θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των µελών του ∆.Σ. τον τίτλο του θέµατος και η ενηµέρωση για το παραπάνω 
θέµα έγινε από τον Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραµίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη 
του ∆.Σ. το πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού καταγραφής ενδείξεων υδροµέτρων  των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Κιλκίς για το έτος 2014 που έχει ως εξής: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
 

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήµερα την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00 λήξης επίδοσης 

προσφορών.   

Ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής αποτελούµενης από: 

1. Κορκοτίδη Κων/νο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, πρόεδρο της Ε.∆,  µε αναπληρωτή τον κ. 
Ιωάννη Παραγιό Πολιτικό  Μηχανικό προιστάµενο Τ.Υ.  της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 

2. Γιοβανούδη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, µε αναπληρωτή τον κ. Ασλανίδη Χρήστο, 
Τοπογράφο Μηχανικό της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

3. Κασκαµανίδου Ουρανία, Οικονοµολόγο της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, µε αναπληρωτή τον κ. Καπασακαλίδη 
Παναγιώτη, ΤΕ Τοπογράφο  Μηχανικό της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόµενοι για την ανάδειξη µειοδότη του διαγωνισµού : 

«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ 2014 ∆Ε ΚΡΟΥΣΣΩΝ, ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΧΕΡΣΟΥ, 
∆ΟΪΡΑΝΗΣ, ΜΟΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆. ΚΙΛΚΙΣ»  

 
Προϋπολογισµού 58.128,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 

 
Παραλήφτηκαν οι φάκελοι  που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής από την Επιτροπή, και καταγράφθηκαν στο 
πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νοµότυπο και 
η πληρότητά τους), µονογράφησαν τα έγγραφα αυτά και ελέγχθηκε  η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, και παρέδωσαν 
τις προσφορές τους. 

 
 

1η    ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Αριθµός ΜΕΕΠ.: 26806     Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη: 

1. Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, Γραφείο Παρ/κών Κιλκίς, µε αριθµό 
26016, ποσού 1.430,00 €. 

2. Αποδεικτικό Ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο µε α/α 1532/6-6-2014 και ισχύ µέχρι 6/8/2014. 
3. Βεβαίωση του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων, Γεν. Γραµµατεία ∆ηµ. Έργων µε αριθ. 

πρωτοκόλλου ∆15/18316/15-11-2011 και ισχύ µέχρι 14/11/2014 µε αριθµός ΜΕΕΠ 26806 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση  εκπροσώπου της εταιρείας ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής της δραστηριότητας 
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση εκπροσώπου της εταιρείας ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της 

συγγραφής υποχρεώσεων του πρόχειρου διαγωνισµού και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς επίσης δεν  
έχει αποκλειστεί η συµµετοχή της σε διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. και του ∆ηµοσίου. 

6. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Ταυτότητας νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας. 
7. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς. 

 
ΤΗΛ: 2341025393 
 

2η    ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Αριθµός ΜΕΕΠ.: 22896     Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη: 

1. Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (γραφείο Θεσ/νικης) µε αριθµό 533732, ποσού 
1.430,00 €. 

2. Βεβαίωση του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων, Γεν. Γραµµατεία ∆ηµ. Έργων µε αριθ. 
πρωτοκόλλου ∆15/667/17-5-2011 και ισχύ µέχρι 16-5-2014 µε αριθµός ΜΕΕΠ 22896. 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας 

4. Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας του Υπουργείου Οικονοµικών, Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων 
µε αριθ. πρωτοκόλλου 50657600/5-6-2014 και ισχύ µέχρι 4/8/2014. 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και 
της συγγραφής υποχρεώσεων του πρόχειρου διαγωνισµού και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς επίσης 
δεν  έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. και του ∆ηµοσίου. 

6. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ΙΚΑ µε αριθµό πρωτοκόλλου 177391/5-5-2014, µε αριθ. συστήµατος 
000/Π/115461/2014/5-5-2014 και ισχύ µέχρι 4/11/2014. 
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7. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς. 
 
ΦΑΞ: 2310681461 
 

3η    ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

1. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 
 
ΤΗΛ: 2341025242 
 

4η    ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 

Αριθµός ΜΕΕΠ.: 15935     Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η 

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη: 

1. Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής της ATTICA BANK µε αριθµό LD/14156/00014/465, ποσού 1.450,00 €. 
2. Βεβαίωση του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων, Γεν. Γραµµατεία ∆ηµ. Έργων µε αριθ. 

πρωτοκόλλου ∆15/1072/3-4-2012 και ισχύ µέχρι 5/2/2015 µε αριθµό ΜΕΕΠ 15935. 
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας ότι το φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης ΜΕΕΠ που 

έχει κατατεθεί είναι πιστό και γνήσιο αντίγραφο της πρωτότυπης η οποία µπορεί να προσκοµισθεί 
οποτεδήποτε ζητηθεί. 

4. Φωτοαντίγραφο Ενηµερότητας πτυχίου για συµµετοχή σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων του Υπουργείου 
Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων µε αριθ. πρωτοκόλλου ∆15/4889/2014/17-3-2014. 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας ότι το φωτοαντίγραφο της ενηµερότητας πτυχίου 
είναι πιστό και γνήσιο αντίγραφο της πρωτότυπης η οποία µπορεί να προσκοµισθεί οποτεδήποτε ζητηθεί. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας ότι η εταιρεία είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήµερη τόσο η ίδια όσο και όλες οι Κοινοπραξίες που συµµετέχει και είναι σε θέση να αποδείξει την 
ενηµερότητα εφόσον αναδειχθεί µειοδότρια. 

7. Απόσπασµα πρακτικού της από 02/06/2014 συνεδρίασης του ∆.Σ, µε θέµα «Έγκριση συµµετοχής σε 
διαγωνισµό και ορισµός εκπροσώπου». 

8. Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, περί δικαιώµατος εκπροσώπησης της 
επιχείρησης στο διαγωνισµό.  

9. Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας 
διακήρυξης. 

10. Υπεύθυνη δήλωση νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της 
συγγραφής υποχρεώσεων του διαγωνισµού. 

11. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς. 
 
ΦΑΞ: 2310330630 
 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για κάθε διαγωνιζόµενο έγινε και ταυτόχρονο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών τους.  
Από την εξέταση των δικαιολογητικών των εταιρειών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία 
µε επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», προσκόµισε εγγυητική επιστολή συµµετοχής από το 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων η οποία δεν πληροί τους όρους ορθής συµπλήρωσης της εγγυητικής επιστολής 
δηλαδή ενδεικτικά µόνο δεν αναφέρει:  

• Τη σχετική διακήρυξη, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού.  
• 'Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως.  
• 'Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα 

καταβλήθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρείς ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.  

• 'Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου.  

Κατά συνέπεια η εταιρεία µε επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» αποκλείεται από την 
συνέχιση του διαγωνισµού. 
 
Επίσης ο διαγωνιζόµενος µε επωνυµία «ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ αποκλείεται από τον διαγωνισµό 
λόγω του ότι δεν προσκόµισε δικαιολογητικά συµµετοχής παρά µόνο οικονοµική προσφορά. 
 
Στο διαγωνισµό συνεχίζουν οι παρακάτω διαγωνιζόµενοι: 
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1) ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
2) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 
 
Οι οικονοµικές προσφορές των οποίων είναι οι εξής: 
 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ "ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ" 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ∆ΑΠΑΝΗ (€) 

ΟΜΑ∆Α Α: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΩΝ 

1 Καταγραφή ενδείξεων 
υδροµέτρων ∆Ε Μουριών 

ΤΕΜ 3962 1,20 4.754,40 

ΟΜΑ∆Α Β: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 

2 Καταγραφή ενδείξεων 
υδροµέτρων ∆Ε Γαλλικού 

ΤΕΜ 9158 1,20 10.989,60 

ΟΜΑ∆Α Γ: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΣΩΝ 

3 Καταγραφή ενδείξεων 
υδροµέτρων ∆Ε Κρουσσών 

ΤΕΜ 10948 1,20 13.137,60 

ΟΜΑ∆Α ∆: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΥ 

4 Καταγραφή ενδείξεων 
υδροµέτρων ∆Ε Χέρσου 

ΤΕΜ 4110 1,20 4.932,00 

ΟΜΑ∆Α Ε: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΟΪΡΑΝΗΣ 

5 Καταγραφή ενδείξεων 
υδροµέτρων ∆Ε ∆οϊράνης 

ΤΕΜ 2926 1,20 3.511,20 

ΟΜΑ∆Α Ζ: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ 

6 Καταγραφή ενδείξεων 
υδροµέτρων ∆Ε Πικρολίµνης 

ΤΕΜ 7648 1,20 9.177,60 

ΣΥΝΟΛΟ 46.502,40 

Φ.Π.Α. (23%) 10.695,55   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 57.197,95 
 
 
 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ "ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε." 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ∆ΑΠΑΝΗ (€) 

ΟΜΑ∆Α Α: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΩΝ 

1 Καταγραφή ενδείξεων 
υδροµέτρων ∆Ε Μουριών 

ΤΕΜ 3962 1,33 5.269,46 

ΟΜΑ∆Α Β: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 

2 Καταγραφή ενδείξεων 
υδροµέτρων ∆Ε Γαλλικού 

ΤΕΜ 9158 1,33 12.180,14 

ΟΜΑ∆Α Γ: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΣΩΝ 

3 Καταγραφή ενδείξεων 
υδροµέτρων ∆Ε Κρουσσών ΤΕΜ 10948 1,33 14.560,84 

ΟΜΑ∆Α ∆: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΥ 
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Στη συνέχεια η επιτροπή έκανε επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών.    

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις  που τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις υποβολής των 
δικαιολογητικών και εποµένως γίνονται δεκτές στον διαγωνισµό είναι: 

 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟ (€) ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  57.197,95 

2 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.  63.394,40 

 

Εποµένως προσωρινός µειοδότης είναι η εταιρεία µε επωνυµία «ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 
 
 
Οι διαγωνιζόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού εντός 
πέντε ηµερών.   
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 1/2014. 

 

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

 

Αποφασίζει και εγκρίνει οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει  το πρακτικό µε τίτλο : «Καταγραφή ενδείξεων υδροµέτρων  2014 ∆Ε Κρουσίων, 
Γαλλικού, Πικρολίµνης, Χέρσου, ∆οϊράνης, Μουριών, ∆ροσάτου του ∆. Κιλκίς. 

 
2. Μειοδότης  ανακηρύσσεται o ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» µε ΑΦΜ: 

075729700, ∆ΟΥ: Καλαµαριάς µε συνολική οικονοµική προσφορά: 57.197,95 € 
(συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ). 

4 Καταγραφή ενδείξεων 
υδροµέτρων ∆Ε Χέρσου ΤΕΜ 4110 1,33 5.466,30 

ΟΜΑ∆Α Ε: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΟΪΡΑΝΗΣ 

5 Καταγραφή ενδείξεων 
υδροµέτρων ∆Ε ∆οϊράνης 

ΤΕΜ 2926 1,33 3.891,58 

ΟΜΑ∆Α Ζ: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ 

6 Καταγραφή ενδείξεων 
υδροµέτρων ∆Ε Πικρολίµνης 

ΤΕΜ 7648 1,33 10.171,84 

ΣΥΝΟΛΟ 51.540,16 

Φ.Π.Α. (23%) 11.854,24  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 63.394,40 
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3.  H δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων 61.93.5 και 61.93.6 προϋπολογισµού της 

∆ΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2014 όπου υπάρχει σχετική πίστωση. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 108/2014 
 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 

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

 

 

 
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ∆.Σ 

της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
 

 
 

∆ηµήτριος Β. Τσαντάκης 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
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