
                                                                                          

 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελιςςοχώρι, 17-12-2020 
ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 1792 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ                                 
                                                                         
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                     Σακτική  υνεδρίαςησ  20η    του  Διοικητικού υμβουλίου  
                                    Δημοτικήσ Επιχείρηςησ   Ύδρευςησ – Αποχέτευςησ Ωραιοκάςτρου 

           Προσ : Σα μϋλη του Δ..  τησ  Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. 
1) Μϋλοσ  κ.  Λαζαρύδησ  Αριςτεύδησ    
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.  ιούκασ  Παναγιώτησ 
10) Μϋλοσ  κ. Μόςχοσ  Βαςύλειοσ     

 
ασ προςκαλώ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ.6 του ϊρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 
87/Α/07.06.2010), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει ςόμερα, να ςυμμετϋχετε ςτην ΣΑΚΣΙΚΗ 
ςυνεδρύαςη τησ Δημοτικόσ  Επιχεύρηςησ Ύδρευςησ  Αποχϋτευςησ  Ψραιοκϊςτρου, η οπούα θα 
διεξαχθεύ δια περιφορϊσ  (τηλεφωνικϊ  - απαντόςεισ  με  email) ςτισ 21  Δεκεμβρύου 2020, ημϋρα 
Δευτϋρα και ώρα 11:00π.μ. (ώρα ϋναρξησ) με 15:00μ.μ. (ώρα λόξησ) και ςύμφωνα α) με το ϊρθρο 
10 τησ από 11-3-2020 Πρϊξησ Νομοθετικού Περιεχομϋνου, η οπούα κυρώθηκε με το ϊρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β) με τισ Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΦ46ΜΣΛ6-1ΑΕ), 
40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΤ46ΜΣΛ6-50Χ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Χ3ΦΝ46ΜΣΛ6-ΑΧ7) και Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ψ0Ν346ΜΣΛ6-ΙΘ9) Εγκυκλύουσ του 
Τπουργεύου Εςωτερικών, για τη ςυζότηςη και λόψη απόφαςησ ςτα κϊτωθι θϋματα τησ ημερόςιασ 
διϊταξησ: 
 
1. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  14ησ  αναμόρφωςησ  προώπολογιςμού. 
2. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ αποδοχόσ  ποςού Επιςτρεπτϋασ  Προκαταβολόσ  ςε  επιχειρόςεισ  
ςύμφωνα  με  την  Απόφαςη   ΓΔΟΤ  131  ΥΕΚ 5047/Β/14-11-2020  ϊρθρο  3. 
3. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ παραλαβό  μελϋτησ  "Σοπογραφικϋσ  εργαςύεσ  μελϋτη  τμημϊτων  
εξωτερικού  αγωγού  ύδρευςησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ". 
4. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  παραλαβό  μελϋτησ  "Τδραυλικό  μελϋτη  τμημϊτων  εξωτερικού  
αγωγού  ύδρευςησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ". 
5. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ παραλαβό  μελϋτησ  "Προκαταρτικό  μελϋτη  δικτύου  οικιςμού  
Μελιςςοχωρύου  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ". 
6. υζότηςη  και λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  1ου  λογαριαςμού  "Σοπογραφικϋσ  εργαςύεσ  μελϋτη  
τμημϊτων  εξωτερικού  αγωγού  ύδρευςησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ"  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
7. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  1ου  λογαριαςμού  "Τδραυλικό  μελϋτη  τμημϊτων  
εξωτερικού  αγωγού  ύδρευςησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ". 
8. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  1ου  λογαριαςμού  "Προκαταρτικό  μελϋτη  δικτύου  
οικιςμού  Μελιςςοχωρύου  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ". 
9. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  1ου  λογαριαςμού  "Επικαιροπούηςη  μελϋτησ  με  τύτλο  
: Kαταςκευό  δικτύων  αποχϋτευςησ  υπολειπόμενων  τμημϊτων  των  οικιςμών  Λητόσ  και  
Μελιςςοχωρύου  Δόμου  Ψραιοκϊςτρου". 
10. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  καθιϋρωςη  υπερωριακόσ  απαςχόληςησ  τακτικού  προςωπικού. 
11. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  αποφϊςεων  Προϋδρου. 
12. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  56/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Βλϊβεσ  
δικτύου  ύδρευςησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 



13. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  57/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "υντόρηςη  
επιςκευό  δικτύου  ύδρευςησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
14. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  58/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "υντόρηςη  
επιςκευό  δικτύου  ύδρευςησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
15. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  59/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Προμόθεια  
χημικού  υλικού  Ε.Ε.Λ."  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
16. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  60/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "υντόρηςη  
επιςκευό  γεωτρόςεων  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
17. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  61/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "υντόρηςη  
επιςκευό  γεωτρόςεων  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
18. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  62/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Τδραυλικϋσ  
εργαςύεσ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
19. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  63/2020  τεχνικόσ ϋκθεςησ  "υντόρηςη  
επιςκευό  μηχανημϊτων"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
20. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  64/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "υντόρηςη  
επιςκευό  λοιπού  εξοπλιςμού"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
21. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  65/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Προμόθεια  
ηλεκτρολογικού  εξοπλιςμού  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
22. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  66/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Προμόθεια  
ηλεκτρολογικού  εξοπλιςμού  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
23. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ   υπ'  αρ.  67/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Προμόθεια  
υδραυλικών  ειδών  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
24. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  68/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Προμόθεια  
χυτοςιδηρών  υλικών"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
25. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  69/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Απόφραξεισ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
26. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςη  τησ  υπ'  αρ.  70/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "υντόρηςη  
επιςκευό  αντλιοςταςιών  αποχϋτευςησ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
27. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ   υπ'  αρ.  71/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "προμόθεια  
υδραυλικών  ειδών  Δημοτικόσ  Ενότητασ Καλλιθϋασ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
28. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ςύναψη  Προγραμματικόσ  ύμβαςησ  τησ  Δ.Ε.Τ.Α.Ψραιοκϊςτρου  
με  τον  Δόμο  Ψραιοκϊςτρου  για  την  "Λειτουργύα,  ςυντόρηςη  υγειονομικό  παρακολούθηςη,  
χρηματοοικονομικϊ  βιώςιμη - αποδοτικό  και  ςύννομη  λειτουργύα  Εγκατϊςταςη  Επεξεργαςύασ  
Λυμϊτων (Ε.Ε.Λ.)  Ψραιοκϊςτρου  τησ  Δ.Ε.Τ.Α.Ψραιοκϊςτρου  ςτο  πλαύςιο  τησ  υφιςτϊμενησ  
νομοθεςύασ  και  τησ  απόφαςησ  ϋγκριςησ  περιβαλλοντικών   όρων". 
29. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  1. Έγκριςη Πρακτικών Σεκμηρύωςησ Σιμών τησ Επιτροπόσ  
Διερεύνηςησ Σιμών για το Τποϋργο 1 με τύτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ  
ΣΗΛΕΕΛΕΓΦΟΤ/ΣΗΛΕΦΕΙΡΙΜΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΗ ΔΕΤΑ ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ» και το Τποϋργο 
2 με τύτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΨΝ ΣΗ ΔΕΤΑ 
ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ».  2.Έγκριςη τησ μελϋτησ με τύτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗΛΕΕΛΕΓΦΟΤ/ΣΗΛΕΦΕΙΡΙΜΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΗ ΔΕΤΑ ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ»προώπολογιςμού 
3.495.212,80 € ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24%, ςτα πλαύςια τησ Πρόςκληςησ ΑΣ01 του 
Προγρϊμματοσ Ανϊπτυξησ και Αλληλεγγύησ για την Σοπικό Αυτοδιούκηςη «ΑΝΣΨΝΗ ΣΡΙΣΗ».  
3.Έγκριςη τησ μελϋτησ με τύτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΧΗΥΙΑΚΨΝ  ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΨΝ 
ΣΗ ΔΕΤΑ ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ» προώπολογιςμού 2.948.348,00 € ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24%, ςτα 
πλαύςια τησ Πρόςκληςησ ΑΣ01 του Προγρϊμματοσ  Ανϊπτυξησ και Αλληλεγγύησ για την Σοπικό 
Αυτοδιούκηςη «ΑΝΣΨΝΗ ΣΡΙΣΗ». 4. Έγκριςη  ςύναψησ Προγραμματικόσ ύμβαςησ κατϊ το 
ϊρθρο 100 του ν. 3852/2010 μεταξύ του ΝΠΙΔ ΔΕΤΑ  Ψραιοκϊςτρου και του ΝΠΔΔ Δόμου 
Ψραιοκϊςτρου για την υλοπούηςη του ϋργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΕ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΒΕΛΣΙΨΗ ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΤΔΡΕΤΗ ΟΙΚΙΜΨΝ ΔΗΜΟΤΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ» προώπολογιςμού 
6.443.560,80 € ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24%, ςύμφωνα με  το χϋδιο Προγραμματικόσ ύμβαςησ 
που επιςυνϊπτεται ςτην παρούςα, ςτα πλαύςια τησ υποβολόσ αιτόματοσ χρηματοδότηςησ ςτην 
Πρόςκληςη ΑΣ01 με τύτλο «Τποδομϋσ Ύδρευςησ» του Προγρϊμματοσ Ανϊπτυξησ και Αλληλεγγύησ για 
την Σοπικό Αυτοδιούκηςη «ΑΝΣΨΝΗ ΣΡΙΣΗ», λαμβϊνοντασ υπόψιν τα αρ. 5 του Ν. 1069/1980, 



100 του Ν. 3852/2010 και 44 του ν. 4412/2016. 5.Εξουςιοδότηςη Προϋδρου Δ..ΔΕΤΑΨ κ. ταύρου 
Μαρμαρύδη για υπογραφό τησ Προγραμματικόσ  ύμβαςησ. 
29. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  Σεχνικού  Προγρϊμματοσ  ϋτουσ  2021. 
 
  
 
 
                                                                                                                               Ο  Πρόεδροσ  

                                                             
    

                                                                      Μαρμαρίδησ  ταύροσ 


