
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                      Λουτράκι   3 - 10- 2018 

ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ                  Αρ. Πρωτ.:  3729 

           (ΔΕΤΑΛ-ΑΓ.Θ)         

Σαχ. Δ/νση :  Ελ. Βενιηζλου 47                                                                                                                           
Σαχ. Κώδικας : 20300 Λουτράκι                                                     
Σηλζφωνο : 27440 69551,2 
TELEFAX : 27440 69553   

 ΠΡΟ:  Όπωσ Πίνακα Αποδεκτών 
 

 
Θζμα: Πρόσκληση σε ζκτακτη συνεδρίαση Διοικητικοφ υμβουλίου. (10η/18) 

 
Καλοφνται τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. ςε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ 
(κατεπείγουςεσ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ καταςτροφών λόγω των πλθμμυρικών φαινομζνων), 
που κα πραγματοποιθκεί στα γραφεία της ΔΕΤΑΛ-Αγ.Θ,  οδόσ Ελ. Βενιηζλου 47 ςτο Λουτράκι, 
τθν  5η Οκτωβρίου 2018, θμζρα Παραςκευι και ώρα 18:30 με τα παρακάτω κζματα: 
 
Θζμα 1ο : Ζγκριςθ τθσ το’ αρικ. 122/2018 μελζτθσ με τίτλο «Δίκτυο φδρευςθσ Καλογζρι χίνου» και 

εκτζλεςθ του αντίςτοιχου ζργου με τθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ 
δθμοςίευςθ. 

Θζμα 2ο: Ζγκριςθ τθσ το’ αρικ. 123/2018 μελζτθσ με τίτλο «Σροφοδοτικά δίκτυα πθγών Μπελοφςι-
Βαρυκόκα χίνου» και εκτζλεςθ του αντίςτοιχου ζργου με τθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ 
χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ. 

Θζμα 3ο:  Ζγκριςθ τθσ το’ αρικ. 124/2018 μελζτθσ με τίτλο «Ανακαταςκευι υδρομαςτεφςεων –
κακαριςμόσ φρεατίων πθγών χίνου» και εκτζλεςθ τθσ αντίςτοιχθσ εργαςίασ με τθ 
διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ. 

Θζμα 4ο:  Ζγκριςθ τθσ το’ αρικ. 125/2018 μελζτθσ με τίτλο «Κακαριςμόσ δικτφου ομβρίων χίνου» και 
εκτζλεςθ τθσ αντίςτοιχθσ εργαςίασ με τθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ 
δθμοςίευςθ. 

Θζμα 5ο:   Ζγκριςθ τθσ υπ. αρικ. 126/2018 μελζτθσ με τίτλο «Κακαριςμόσ δικτφου ομβρίων Λουτρακίου» 
και εκτζλεςθ τθσ αντίςτοιχθσ εργαςίασ με τθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ 
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ. 

Θζμα 6ο:   Ζγκριςθ τθσ υπ. αρικ. 127/2018 μελζτθσ με τίτλο «Επιςκευζσ δικτφων φδρευςθσ Λουτρακίου» 
και εκτζλεςθ τθσ αντίςτοιχθσ εργαςίασ με τθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ 
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ. 

Θζμα 7ο:   Ζγκριςθ τθσ υπ. αρικ. 128/2018 μελζτθσ με τίτλο «Κακαριςμόσ δεξαμενών χίνου» και 
εκτζλεςθ τθσ αντίςτοιχθσ εργαςίασ με τθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ 
δθμοςίευςθ. 

Θζμα 8ο : Ζγκριςθ τθσ υπ. αρικ. 129/2018 μελζτθσ με τίτλο «Κακαριςμόσ δεξαμενών Αγ. Θεοδώρων» 
και εκτζλεςθ τθσ αντίςτοιχθσ εργαςίασ με τθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ 
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ. 

Θζμα 9ο : Ζγκριςθ τθσ υπ. αρικ. 130/2018 μελζτθσ με τίτλο «Επιςκευζσ δικτφων φδρευςθσ Αγ. 
Θεοδώρων» και εκτζλεςθ τθσ αντίςτοιχθσ εργαςίασ με τθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ 
χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ. 

 Θζμα 10ο: Ζγκριςθ τθσ υπ. αρικ. 131/2018 μελζτθσ με τίτλο «Επιςκευζσ γεωτριςεων Αγ. Θεοδώρων» 
και εκτζλεςθ τθσ αντίςτοιχθσ εργαςίασ με τθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ 
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ. 

Θζμα 11ο: Αναμορφώςεισ Προχπολογιςμοφ 2018. 
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Θζμα 12ο: Περί τθσ αίτθςθσ του υπαλλιλου τθσ επιχείρθςθσ Μαςτραντωνάκθ Σάςου για χοριγθςθ 
προκαταβολισ μιςκοφ. 

Θζμα 13ο : Διαγραφζσ ποςών από βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ. 
Θζμα 14ο: 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. Κουροφκλθ Ανδριάνα, 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              
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