
                                                                                          

 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελιςςοχώρι, 20-10-2020 
ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 1468 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ                                 
                                                                         
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                     Σακτική  υνεδρίαςησ  15η    του  Διοικητικού υμβουλίου  
                                    Δημοτικήσ Επιχείρηςησ   Ύδρευςησ – Αποχέτευςησ Ωραιοκάςτρου 

           Προσ : Σα μϋλη του Δ..  τησ  Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. 
1) Μϋλοσ  κ.  Δημητριϊδου  οφύα    
2) Μϋλοσ  κ.  Καζαντζύδησ  Φαρϊλαμποσ 
3) Μϋλοσ  κ.  Δρόςου  Ευαγγελύα 
4) Μϋλοσ  κ.  Σερζόσ  Φρόςτοσ 
5) Μϋλοσ  κ.  Καραςτερύου  Ευϊγγελοσ 
6) Μϋλοσ  κ.  Μαντϊ  Βαςιλεύα 
7) Μϋλοσ  κ.  Κουγιούνησ  Αντώνιοσ 
8) Μϋλοσ  κ.  Μπϊρμπασ  Γεώργιοσ 
9)   Μϋλοσ  κ.  Βαρδαλό  Ολυμπύα 
10) Μϋλοσ  κ. Μόςχοσ  Βαςύλειοσ     

ασ προςκαλώ ςε τακτικό  ςυνεδρύαςη που θα γύνει   δια  περιφορϊσ  κατϊ  τισ  προβλϋψεισ  τησ  
παρ. 5  του  ϊρθρου  67  του  Ν.3852/2010  ςύμφωνα  με  τισ  διατϊξεισ  α) με  το  ϊρθρο  10  τησ  
απο  11-3-2020  Πρϊξησ  Νομοθετικού Περιεχομϋνου,  η  οπούα  κυρώθηκε  με  το  ϊρθρο  2  Ν. 
4682/2020  (Α΄ 76)  και  β)  με  τισ  Α.Π.  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ : 9ΠΛΦ46ΜΣΛ6-1ΑΕ),  
40/20930/31-3-2020  (ΑΔΑ  : 6ΨΠΤ46ΜΣΛ6-50Χ)  και  163/33282/29-5-2020  (ΑΔΑ  : 
Χ3ΦΝ46ΜΣΛ6-ΑΧ7)  Εγκυκλύουσ  του  Τπουργεύου  Εςωτερικών. 
 υγκεκριμϋνα  ςασ  αποςτϋλλουμε  τα  θϋματα  τησ  ημερηςύασ  διϊταξησ  και  τισ  
ειςηγόςεισ  των  θεμϊτων  με  email  και  παρακαλούμε  για  την  ϋγκριςη  τουσ  ό  μη  με  
αποςτολό  τησ  απϊντηςησ  ςασ  με  email : deyaoraiokastrou@gmail.com  ό  FAX : 23940-33008, 
ϋωσ  την  Δευτϋρα    26  Οκτωβρύου  και  ώρα  11:00π.μ. 
 
Λόψη  αποφϊςεων  ςτα  παρακϊτω  θϋματα  τησ  ημερηςύασ  διϊταξησ : 
1. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  παραλαβόσ  μελϋτησ  "Αντικατϊςταςη εξωτερικού αγωγού  
ύδρευςησ   ςτο  αγρόκτημα  Πενταλόφου  από  την  περιοχό  των  νϋων  νεκροταφεύων  ϋωσ  την  
παλαιϊ  εθνικό  οδό  Θεςςαλονύκησ  - Κιλκύσ". 
2. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  παραλαβόσ  μελϋτησ  "Επικαιροπούηςη - Αντικατϊςταςη  δικτύων  
ύδρευςησ  οικιςμών  Λητόσ - Δρυμού  και  τμόματοσ  Μελιςςοχωρύου  διευρυμϋνου  Δόμου  
Ψραιοκϊςτρου". 
3. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  παραλαβόσ  μελϋτησ  "Επικαιροπούηςη  «Έργα αποχϋτευςησ 
οικιςμών Μεςαύου και Νϋασ Υιλαδϋλφειασ διευρυμϋνου Δόμου Ψραιοκϊςτρου". 
4. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  11ησ  αναμόρφωςησ  προώπολογιςμού. 
5. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  για  α) ϋγκριςη  ό  μη  προςφυγόσ  ςτη  διαδικαςύα  τησ  
Διαπραγμϊτευςησ  χωρύσ  προηγούμενη  δημοςύευςη  για  την  επιλογό  του  αναδόχου  καταςκευόσ  
του  ϋργου  "Αντικατϊςταςη  εξωτερικού  ύδρευςησ ςτο  αγρόκτημα  Πενταλόφου  από  την  περιοχό  
των  νϋων  νεκροταφεύων  ϋωσ  την  παλαιϊ  εθνικό  οδό  Θεςςαλονύκησ  - Κιλκύσ "  προώπολογιςμού 
75.000,00  ευρώ  ςύμφωνα  με  τισ  διατϊξεισ  τησ  παρ. 2γ  του  ϊρθρου  32   του  Ν.  4412/2016,  β)  
ϋγκριςησ  ό  μη  τησ  υπ'  αρ.  51/2020    μελϋτησ  και  των  τευχών  διαπραγμϊτευςησ  γ)  κατϊρτιςη  
των  όρων  τησ  πρόςκληςησ  διαπραγμϊτευςησ  προσ  περιοριςμϋνο  αριθμό  οικονομικών  φορϋων,  
δ)  ϋγκριςη  ό  μη  του  πύνακα  προςκαλούμενων  εργοληπτικών  επιχειρόςεων  και  ε)  ςυγκρότηςη  
τησ  επιτροπόσ  διεξαγωγόσ  τησ  διαδικαςύασ  διαπραγμϊτευςησ. 
6. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςη υποβολόσ πρόταςησ ςτο Ε.Π. «ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ», Α.Π. 14 «ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΨΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΨΝ ΠΟΡΨΝ (Σ)», με τύτλο: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΣΨΝ ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΣΙΚΨΝ ΛΤΜΑΣΨΝ ΣΟΤ 
ΟΙΚΙΜΟΤ Γ΄ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ (ΠΛΗΘΤΜΟ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΤΜΥΨΝΑ 



ΜΕ ΣΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ- ΝΕΑ ΕΡΓΑ» (Κωδικόσ Πρόςκληςησ: 14.29.14.17) και ϋγκριςη 
ςύναψησ Προγραμματικόσ ύμβαςησ  για την ϊςκηςη τησ αρμοδιότητασ υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ: 
"ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ ΑΚΑΘΑΡΣΨΝ ΟΙΚΙΜΟΤ ΛΗΣΗ & ΜΕΛΙΟΦΨΡΙΟΤ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ" για λογαριαςμό του Κυρύου του Έργου "ΔΕΤΑ ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ" από τον 
Υορϋα Τλοπούηςησ "ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΑΕ ΟΣΑ".   
   
                                                                                                                                  Ο  Πρόεδροσ  

                                                             
    

                                                                      Μαρμαρίδησ  ταύροσ 


