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 ΠΡΟ:  Όπωσ Πίνακα Αποδεκτών 
 

Θζμα: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Διοικητικοφ υμβουλίου. (20η/17) 
Καλοφνται τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, που κα 
πραγματοποιθκεί στα γραφεία της ΔΕΤΑΛ-Αγ.Θ,  οδόσ Ελ. Βενιηζλου 47 ςτο Λουτράκι, τθν  17η 
Νοεμβρίου 2017, θμζρα Παραςκευι και ώρα 18:00 με τα παρακάτω κζματα: 
 
Θζμα 1ο : Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 184/2017 μελζτθσ με τίτλο «Προμικεια υποβρφχιασ αντλίασ φδρευςθσ» και 

απευκείασ ανάκεςθ τθσ προμικειασ. 
Θζμα 2ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 185/2017 μελζτθσ με τίτλο «Ενοικίαςθ μθχανικοφ εκςκαφζα-φορτωτι (τφπου 

JCB)» και απευκείασ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ. 
Θζμα 3ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 186/2017 μελζτθσ με τίτλο «Ενοικίαςθ μθχανικών  τροχών εκςκαφζων 

δικτφων (τφπου bobcat)» και απευκείασ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ.               
Θζμα 4ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 188/2017 μελζτθσ με τίτλο «Προμικεια ανταλλακτικών  δεξαμενών 

φδρευςθσ» και απευκείασ ανάκεςθ τθσ προμικειασ.               
Θζμα 5ο: Περί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Εποφλωςθ λάκκων οδοςτρωμάτων 

Λουτρακίου-Περαχώρασ» (αρ. μελ. 176/2017). 
Θζμα 6ο:  Περί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Επιςκευζσ και ςυντθριςεισ μθχανθμάτων-

τεχνικών εγκαταςτάςεων» (αρ. μελ. 173/2017). 
Θζμα 7ο: Περί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Αποφράξεισ-κακαριςμόσ δικτφου 

αποχζτευςθσ ακακάρτων Λουτρακίου-Περαχώρασ» (αρ. μελ. 170/2017). 
Θζμα 8ο : Περί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «Προμικεια ςχαρών ομβρίων» (αρ. μελ. 

171/2017). 
Θζμα 9ο: Ζγκριςθ 3ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιών του ζργου «Αντικαταςτάςεισ-επεκτάςεισ δικτφων 

φδρευςθσ Δ.Κ Αγ. Θεοδώρων» (αρικ. μελζτθσ 83-2015). 
Θζμα 10ο:  Σροποποίθςθ-αναμόρφωςθ Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017. 
Θζμα 11ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 175/2017 μελζτθσ με τίτλο «Προμικεια φορθτών εργαλείων χειρόσ» και 

κακοριςμόσ διαδικαςιών ανάκεςθσ. 
Θζμα 12ο : Περί τθσ υποβολισ παραίτθςθσ τθσ κασ Παππά Φωτεινισ από μζλοσ Δ. τθσ επιχείρθςθσ. 
Θζμα 13ο: Περί τθσ αίτθςθσ τθσ κασ Κυριάκθ Ελιςάβετ για παροχι νζασ βάνασ ςτουσ Αγ. Θεοδώρουσ. 
Θζμα 14ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 189/2017 μελζτθσ με τίτλο «Επιςκευι-ςυντιρθςθ μεταφορικών μζςων και 

προμικεια ανταλλακτικών» και απευκείασ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ.               
Θζμα 15ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 190/2017 μελζτθσ με τίτλο «Επιςκευζσ-ςυντθριςεισ θλεκτρονικοφ 

εξοπλιςμοφ Δ.Ε Λουτρακίου-Περαχώρασ» και απευκείασ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ. 
Θζμα 16ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 191/2017 μελζτθσ με τίτλο «Προμικεια εξοπλιςμοφ γεωτριςεων Δ.Ε Αγ. 

Θεοδώρων» και απευκείασ ανάκεςθ τθσ προμικειασ.  
Θζμα 17ο : Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 192/2017 μελζτθσ με τίτλο «Προμικεια ομαλών εκκινθτών (soft starter) για 

Λουτράκι» και απευκείασ ανάκεςθ τθσ προμικειασ.               
Θζμα 18ο : Περί τθσ καταβολισ αποηθμιώςεων για τισ ςυνεδριάςεισ Δ τθσ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τον N. 

4483/2017.  
Θζμα 19ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 193/2017 μελζτθσ με τίτλο «Ενοικίαςθ μθχανικοφ εκςκαφζα-φορτωτι (τφπου 

JCB)» και απευκείασ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ.  



Θζμα 20ο : Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 194/2017 μελζτθσ με τίτλο «Προμικεια ανταλλακτικών αντλιοςταςίων 

αποχζτευςθσ» και απευκείασ ανάκεςθ τθσ προμικειασ. 
Θζμα 21ο : Περί τθσ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «Προμικεια θλεκτροκινθτιρων» (αρ. μελ. 

174/2017).              
Θζμα 22ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 195/2017 μελζτθσ με τίτλο «Επιςκευι-ςυντιρθςθ μεταφορικών μζςων και 

προμικεια ανταλλακτικών» και απευκείασ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ.               
 Θζμα 23ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 196/2017 μελζτθσ με τίτλο «Προμικεια θλεκτροκινθτιρων» και απευκείασ 

ανάκεςθ τθσ προμικειασ.                          
Θζμα 24ο: Περί τθσ επζκταςθσ τθσ με αρικ. πρωτ. 4687/6-10-2016 ςφμβαςθσ προμικειασ καυςίμων. 
Θζμα 25ο: Περί τθσ αποδοχισ ι μθ τθσ ςυμμετοχισ των ενδιαφερομζνων ςτθ δαπάνθ καταςκευισ του ζργου 

«Επζκταςθ δικτφου φδρευςθσ περιοχισ Άςπρα Χώματα Λουτρακίου (κατά προτεραιότθτα)». 
Θζμα 26ο : Περί τθσ αίτθςθσ τθσ κ. Καραχάλιου Ηωισ για αναπροςαρμογι-ρφκμιςθ των οφειλών τθσ παροχισ 

με αρικ. διαδρομισ 108-4263-912. 
Θζμα 27ο : Περί τθσ αίτθςθσ του κ. Λαγάκθ Ακανάςιου για αναπροςαρμογι-ρφκμιςθ των οφειλών τθσ παροχισ 

με αρικ. διαδρομισ 302-0887-000. 
Θζμα 28ο : Περί τθσ αίτθςθσ του κ. Ροφςου Νικόλαου για αναπροςαρμογι-ρφκμιςθ των οφειλών τθσ παροχισ 

με αρικ. διαδρομισ 311-0650-000. 
Θζμα 29ο : Περί τθσ αίτθςθσ του κ. Πρωτοπαππά Αναςτάςιου για αναπροςαρμογι-ρφκμιςθ των οφειλών τθσ 

παροχισ με αρικ. διαδρομισ 107-3801-285. 
Θζμα 30ο : Περί τθσ αίτθςθσ του κ. Λάγιου Κων/νου για αναπροςαρμογι-ρφκμιςθ των οφειλών τθσ παροχισ με 

αρικ. διαδρομισ 108-4209-099. 
Θζμα 31ο : Περί τθσ αίτθςθσ του κ. Κουράκου Γεώργιου για αναπροςαρμογι-ρφκμιςθ των οφειλών τθσ 

παροχισ με αρικ. διαδρομισ 312-0204-000.           
Θζμα 32ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 198/2017 μελζτθσ με τίτλο «Επιςκευι δικτφων φδρευςθσ Δ.Ε Λουτρακίου-

Περαχώρασ» και απευκείασ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ.  
 Θζμα 33ο : Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 199/2017 μελζτθσ με τίτλο «Προμικεια ανταλλακτικών μθχανθμάτων» και 

κακοριςμόσ διαδικαςιών ανάκεςθσ.                           
Θζμα 34ο:  Διαδικαςίεσ ζνταξθσ ςτα κοινωνικά-ειδικά τιμολόγια ευπακών  ομάδων. 
Θζμα 35ο: Περί διαχειριςτικοφ ελζγχου από ορκωτοφσ λογιςτζσ για τουσ ιςολογιςμοφσ τθσ επιχείρθςθσ των 

ετών 2013,2014,2015,2016 και 2017.Ενζργειεσ. 
Θζμα 36ο: Διαγραφζσ ποςών από βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ. 
Θζμα 37ο:  Ζγκριςθ Πρακτικοφ Επιτροπισ Ενςτάςεων  8/2017. 
Θζμα 38ο: Τδροδοτιςεισ ακινιτων ςτθν εκτόσ ςχεδίου περιοχι του Διμου Λουτρακίου-Περαχώρασ-Αγίων 

Θεοδώρων.  
Θζμα 39ο: Διάφορα. 
 

                                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. 
 

Θυμισ Φίλιπποσ 
Δθμοτικόσ φμβουλοσ 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
1. Θυμισ Φίλιπποσ, Πρόεδροσ Δ.. 
2. Θυμισ Μιχαιλ, Αντιπρόεδροσ Δ.. 
3. Ράτθσ πυρίδωνασ, Μζλοσ Δ.. 
4. Δόςχορθσ Κων/νοσ, Μζλοσ Δ.. 
5. Παππά Φωτεινι, Μζλοσ Δ.. 
6. Παππά Χρυςοφλα , Μζλοσ Δ.. 
7. Αντωνίου Μιχαιλ, Μζλοσ Δ.. 
8. Πζτρου Γεώργιοσ, Νομικόσ φμβουλοσ ΔΕΤΑΛ-ΑΓ.Θ 

Κοιν.  1. Πζτρου Παναγιώτθσ, Πρόεδροσ Δθμ. υμβουλίου ΔΛ-Π-ΑΘ 
 2. Γκιώνθσ Γεώργιοσ, Διμαρχοσ Λουτρακίου-Περαχώρασ-Αγ. Θεοδώρων 
 3. Τπεφκυνοσ Ο.Τ. ΔΕΤΑΛ-ΑΓ.Θ              


