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 ΠΡΟ:  Ππωσ Ρίνακα Αποδεκτϊν 
 

Θζμα: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Διοικητικοφ υμβουλίου. (11η/17) 
Καλοφνται τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, 
που κα πραγματοποιθκεί στα γραφεία της ΔΕΤΑΛ-Αγ.Θ,  οδόσ Ελ. Βενιηζλου 47 ςτο Λουτράκι, 
τθν  23 Ιουνίου 2017, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 18:00 με τα παρακάτω κζματα: 
 
Θζμα 1ο : Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 48/2017 μελζτθσ με τίτλο «Ρρομικεια ανταλλακτικϊν γεωτριςεων-

αντλιοςταςίων φδρευςθσ» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 
Θζμα 2ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 84/2017 μελζτθσ με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΕΓΩΝ ΓΙΑ  ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΣΡΑ» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 

Θζμα 3ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 90/2017 μελζτθσ με τίτλο «Ρρομικεια επιφανειακισ αντλίασ 
φδρευςθσ» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 

Θζμα 4ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 92/2017 μελζτθσ με τίτλο «Ρρομικεια θλεκτρικϊν καλωδίων και 
εξαρτθμάτων καλωδίων (ανταλλακτικά)» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 

Θζμα 5ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 93/2017 μελζτθσ με τίτλο «Επιςκευι και ςυντιρθςθ γεωτριςεων-
αντλιοςταςίων φδρευςθσ Δ.Ε Λουτρακίου-Ρεραχϊρασ» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ. 

Θζμα 6ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 95/2017 μελζτθσ με τίτλο «ΕΡΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΓΕΩΤΗΣΕΩΝ-
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΕΥΣΗΣ  ΑΓ. ΘΕΟΔΩΩΝ» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 

Θζμα 7ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 96/2017 μελζτθσ με τίτλο «ΕΡΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΓΕΩΤΗΣΕΩΝ-
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΩΝ» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 

Θζμα 8ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 98/2017 μελζτθσ με τίτλο «Επιςκευζσ και ςυντθριςεισ θλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ Δ.Ε Αγ. Θεοδϊρων» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 

Θζμα 9ο : Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 99/2017 μελζτθσ με τίτλο «Επιςκευζσ και ςυντθριςεισ γεωτριςεων-
αντλιοςταςίων φδρευςθσ Δ.Ε Λουτρακίου-Ρεραχϊρασ» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ. 

Θζμα 10ο : Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 100/2017 μελζτθσ με τίτλο «Επιςκευζσ και ςυντθριςεισ 
αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 

Θζμα 11ο : Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 101/2017 μελζτθσ με τίτλο «Επιςκευι-ςυντιρθςθ μεταφορικϊν 
μζςων & προμικεια ανταλλακτικϊν» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 

Θζμα 12ο : Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 102/2017 μελζτθσ με τίτλο «Ρρομικεια υλικϊν οδοςτρωςίασ» και 
κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 

Θζμα 13ο : Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 103/2017 μελζτθσ με τίτλο «Επιςκευζσ και ςυντθριςεισ γεωτριςεων-
αντλιοςταςίων φδρευςθσ Δ.Ε Λουτρακίου-Ρεραχϊρασ» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ. 

Θζμα 14ο : Ρερί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «Ρρομικεια θλεκτρικϊν καλωδίων 
και εξαρτθμάτων καλωδίων (ανταλλακτικά)» (αρ. μελ. 44/2017). 

Θζμα 15ο : Ρερί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «Ρρομικεια υλικϊν οδοςτρωςίασ» 
(αρ. μελ. 63/2017). 

Θζμα 16ο : Ρερί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «Ρρομικεια ςυςςωρευτϊν, 
ανταλλακτικά ςυςςωρευτϊν, μπαταρίεσ» (αρ. μελ. 64/2017). 



Θζμα 17ο : Ρερί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Επιςκευι-ςυντιρθςθ μεταφορικϊν 
μζςων & προμικεια ανταλλακτικϊν» (αρ. μελ. 65/2017). 

Θζμα 18ο : Ρερί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «Ρρομικεια ψυχροφ 
αςφαλτομίγματοσ» (αρ. μελ. 67/2017). 

 Θζμα 19ο : Ρερί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «Ρρομικεια πιλότων μείωςθσ 
πίεςθσ» (αρ. μελ. 68/2017). 

Θζμα 20ο : Ρερί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Επιςκευι-ςυντιρθςθ μεταφορικϊν 
μζςων & προμικεια ανταλλακτικϊν» (αρ. μελ. 69/2017). 

Θζμα 21ο : Ρερί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «Ρρομικεια θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν» (αρ. μελ. 70/2017). 

Θζμα 22ο : Ρερί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ, 
επιςκευι και ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων απομάκρυνςθσ μετάλλων από νερό φδρευςθσ» (αρ. 
μελ. 74/2017). 

Θζμα 23ο : Ρερί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «Ρρομικεια ζτοιμων κρεπτικϊν 
υλικϊν για το Χθμείο πόςιμου νεροφ» (αρ. μελ. 79/2017). 

Θζμα 24ο : Ρερί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Επιςκευι Γεωτριςεων-
Αντλιοςταςίων φδρευςθσ Λουτρακίου – Ρεραχϊρασ» (αρ. μελ. 82/2017). 

Θζμα 25ο : Ρερί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικϊν 
μζςων» (αρ. μελ. 83/2017). 

Θζμα 26ο : Ρερί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Εργαςίεσ επιςκευισ δικτφων 
φδρευςθσ Δ.Ε Αγ. Θεοδϊρων» (αρ. μελ. 86/2017). 

Θζμα 27ο : Ζγκριςθ 2θσ παράταςθσ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ του ζργου «Αντικαταςτάςεισ-
επεκτάςεισ δικτφων φδρευςθσ Δ.Κ Αγ. Θεοδϊρων» (αρικ. μελζτθσ 83/2015-
επαναδθμοπράτθςθ). 

Θζμα 28ο : Ρερί τθσ ζγγραφθσ απάντθςθσ του υπαλλιλου τθσ επιχείρθςθσ Λαβορόρου Αντϊνιου ςε 
υπθρεςιακό ζγγραφο (15/6/2017). 

Θζμα 29ο: Διαγραφζσ ποςϊν από βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ. 
Θζμα 30ο : Ζγκριςθ Ρρακτικοφ Επιτροπισ Ενςτάςεων  5/2017.  
Θζμα 31ο: Υδροδοτιςεισ ακινιτων ςτθν εκτόσ ςχεδίου περιοχι του Διμου Λουτρακίου-Ρεραχϊρασ-

Αγίων Θεοδϊρων.  
Θζμα 32ο: Διάφορα. 

 
Ο ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. 

 
Θυμισ Φίλιπποσ 

Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

1. Θυμισ Φίλιπποσ, Ρρόεδροσ Δ.Σ. 
2. Θυμισ Μιχαιλ, Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. 
3. άτθσ Σπυρίδωνασ, Μζλοσ Δ.Σ. 
4. Δόςχορθσ Κων/νοσ, Μζλοσ Δ.Σ. 
5. Ραππά Φωτεινι, Μζλοσ Δ.Σ. 
6. Ραππά Χρυςοφλα , Μζλοσ Δ.Σ. 
7. Αντωνίου Μιχαιλ, Μζλοσ Δ.Σ. 
8. Ρζτρου Γεϊργιοσ, Νομικόσ Σφμβουλοσ ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ 

Κοιν.  1. Ρζτρου Ραναγιϊτθσ, Ρρόεδροσ Δθμ. Συμβουλίου ΔΛ-Ρ-ΑΘ 
 2. Γκιϊνθσ Γεϊργιοσ, Διμαρχοσ Λουτρακίου-Ρεραχϊρασ-Αγ. Θεοδϊρων 
 3. Υπεφκυνοσ Ο.Υ. ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ              


