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Θζμα: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Διοικητικοφ υμβουλίου. (10η/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  6 Ιουνίου 2017, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 18:00 με τα παρακάτω κζματα: 
 
Θζμα 1ο : Ανάκλθςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ υπ’ αρικ. 241 για τον κωδικό 62.07.91.0001 

του Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017 τθσ επιχείρθςθσ. 
Θζμα 2ο : Ζγκριςθ τμθματικϊν πιςτϊςεων εργαςίασ εγγεγραμμζνθσ ςτον κωδικό 62.07.91.0001 του 

Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017 τθσ επιχείρθςθσ. 
Θζμα 3ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 44/2017 μελζτθσ με τίτλο «Προμικεια θλεκτρικϊν καλωδίων και 

εξαρτθμάτων καλωδίων (ανταλλακτικά)» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 
Θζμα 4ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 63/2017 μελζτθσ με τίτλο «Προμικεια υλικϊν οδοςτρωςίασ» και 

κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 
Θζμα 5ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 64/2017 μελζτθσ με τίτλο «Προμικεια ςυςςωρευτϊν, ανταλλακτικά 

ςυςςωρευτϊν, μπαταρίεσ» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 
Θζμα 6ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 65/2017 μελζτθσ με τίτλο «Επιςκευι-ςυντιρθςθ μεταφορικϊν 

μζςων & προμικεια ανταλλακτικϊν» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 
Θζμα 7ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 67/2017 μελζτθσ με τίτλο «Προμικεια ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ» 

και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 
Θζμα 8ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 68/2017 μελζτθσ με τίτλο «Προμικεια πιλότων μείωςθσ πίεςθσ» και 

κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 
Θζμα 9ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 69/2017 μελζτθσ με τίτλο «Επιςκευι-ςυντιρθςθ μεταφορικϊν 

μζςων & προμικεια ανταλλακτικϊν» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 
Θζμα 10ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 70/2017 μελζτθσ με τίτλο «Προμικεια θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν» 

και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 
Θζμα 11ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 74/2017 μελζτθσ με τίτλο «Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ, επιςκευι και 

ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων απομάκρυνςθσ μετάλλων από νερό φδρευςθσ» και κακοριςμόσ 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 

Θζμα 12ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 79/2017 μελζτθσ με τίτλο «Προμικεια ζτοιμων κρεπτικϊν υλικϊν για 
το Χθμείο πόςιμου νεροφ» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 

Θζμα 13ο : Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 82/2017 μελζτθσ με τίτλο «Επιςκευι Γεωτριςεων-Αντλιοςταςίων 
φδρευςθσ Λουτρακίου – Περαχϊρασ» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 

Θζμα 14ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 83/2017 μελζτθσ με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικϊν μζςων» και 
κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 

Θζμα 15ο: Ζγκριςθ επιςτροφισ παραβόλου ςε εργολάβο μετά από εκδίκαςθ ζνςταςθσ επί 
αποτελζςματοσ διαγωνιςμοφ. 

Θζμα 16ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 85/2017 μελζτθσ με τίτλο «Παροχι γάλακτοσ». 
Θζμα 17ο: Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 86/2017 μελζτθσ με τίτλο «Εργαςίεσ επιςκευισ δικτφων φδρευςθσ 

Δ.Ε Αγ. Θεοδϊρων» και κακοριςμόσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 
Θζμα 18ο : Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ. 87/2017 μελζτθσ με τίτλο «Ανάπτυξθ λογιςμικοφ» και κακοριςμόσ 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ. 
 



Θζμα 19ο : Περί του τρόπου καταβολισ τθσ αξίασ τθσ παροχισ κερινισ ζνδυςθσ ζτουσ 2017 προσ τουσ 
δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ τθσ επιχείρθςθσ. 

Θζμα 20ο : Περί υποβολισ Πρόταςθσ ςτο Ε.Π. «Πελοπόννθςοσ» τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου με 
τίτλο «Αντικατάςταςθ Δικτφου φδρευςθσ Περαχϊρασ». 

Θζμα 21ο : Περί εξουςιοδότθςθσ τθσ Αναπλ. Γ. Διευκυντι για υπογραφι των Αποφάςεων Ανάλθψθσ 
Τποχρζωςθσ τθσ Επιχείρθςθσ. 

Θζμα 22ο : Περί τθσ αίτθςθσ τθσ υπαλλιλου τθσ επιχείρθςθσ Μίχα Ευρυδίκθσ για χοριγθςθ 
προκαταβολισ μιςκοφ. 

Θζμα 23ο : Περί τθσ παραίτθςθσ τθσ υπαλλιλου τθσ επιχείρθςθσ Μπιτηίνθ Αςθμίνασ από τισ διάφορεσ 
επιτροπζσ. 

Θζμα 24ο : Περί τθσ παραίτθςθσ τθσ υπαλλιλου τθσ επιχείρθςθσ Πρωτοπαππά Παταπίασ από τισ 
διάφορεσ επιτροπζσ. 

Θζμα 25ο : Τδροδοτιςεισ ακινιτων ςτθν εκτόσ ςχεδίου περιοχι του Διμου Λουτρακίου-Περαχϊρασ-
Αγίων Θεοδϊρων. 

Θζμα 26ο: 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 Γεϊργιοσ, Νομικόσ φμβουλοσ ΔΕΤΑΛ-ΑΓ.Θ 

Κοιν.  1. Πζτρου Παναγιϊτθσ, Πρόεδροσ Δθμ. υμβουλίου ΔΛ-Π-ΑΘ 
 2. Γκιϊνθσ Γεϊργιοσ, Διμαρχοσ Λουτρακίου-Περαχϊρασ-Αγ. Θεοδϊρων 
 3. Τπεφκυνοσ Ο.Τ. ΔΕΤΑΛ-ΑΓ.Θ              


