
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 08εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.032/2020 απφθαζε ηεο κε ζέκα: 

Θαζνξηζκόο όξωλ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ δηεζλνύο δηαγωληζκνύ αλάδεημεο 

αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΘΑΘΑΡΣΩΛ ΟΗΘΗΚΩΛ ΛΗΓΡΗΣΑ ΘΑΗ ΣΔΡΠΛΖ 

ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΒΗΑΙΣΗΑ» πξνϋπνινγηζκνύ 8.677.242,46 € ρωξίο ΦΠΑ 

ηε Νηγξίηα εξξψλ, ζήκεξα ηελ 10ε-Καξηίνπ-2020 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12.00κκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξηζκ.πξση.2142/05-03-2020 
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηψζεθε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ παξαβξέζεθαλ πέληε (5) ελψ θιήζεθαλ φινη. 

πα ξ φλ η ε ο  α πφλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ 
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

 

ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ 
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ δεκνηηθφ 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά εηδηθφ 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ο  Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  1 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Σν ηκήκα ηερληθψλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ ζπλέηαμε ηελ αξηζκ.1/2020 ηερληθή κειέηε κε ηίηιν 

«ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΘΑΘΑΡΣΩΛ ΟΗΘΗΚΩΛ ΛΗΓΡΗΣΑ ΘΑΗ ΣΔΡΠΛΖ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΒΗΑΙΣΗΑ» 
πξνϋπνινγηζκνύ  8.677.242,46 € ρωξίο ΦΠΑ[CPV:45231300-8(Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα 
αγσγνχο χδξεπζεο & απνρέηεπζεο) NUTS:EL526]. 

Αληηθείκελν ηεο ελ ζέκαηη νξηζηηθήο κειέηεο απνηειεί ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
απνρέηεπζεο ησλ νηθηαθψλ ιπκάησλ ησλ νηθηζκψλ Νηγξίηαο θαη Σεξπλήο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο. Με ηελ 
παξνχζα νξηζηηθή κειέηε πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο (αγσγνί 
βαξχηεηαο) ησλ παξαπάλσ νηθηζκψλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ γηα ηε κεηαθνξά ησλ 
ιπκάησλ ζηελ Τθηζηάκελε Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ. εκεηψλεηαη φηη γηα ηνλ νηθηζκφ 

Σεξπλήο πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ ηνπ νηθηζκνχ 
ζηελ ΔΔΛ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ Σεξπλήο, ζηα βφξεηα - βνξεηναλαηνιηθά φξηα ηνπ 
νηθηζκνχ.  
θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη:  

 Η πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ κε έκθαζε ζηα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία.  
 Πεξηγξαθή ηνπ ηηζέκελνπ πξνβιήκαηνο απνρέηεπζεο αθαζάξησλ.  
 Δθηίκεζε ηνπ κειινληηθνχ πιεζπζκνχ ζην έηνο ζηφρν ηνπ έξγνπ (40εηία).  
 Πεξηγξαθή ηνπ λένπ δηθηχνπ αθαζάξησλ.  
 Γηαζηαζηνιφγεζε ησλ αγσγψλ θαη πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί απηψλ.  
 Πεξηγξαθή ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ, ηνπ πιηθνχ ζσιήλα απνρέηεπζεο, ησλ ηχπσλ θξεαηίσλ 

θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  
 Πξνκέηξεζε.  
 Πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ.  
 Σεχρε Γεκνπξάηεζεο.  

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, 
πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηα εμήο:  

i. Υσκαηνπξγηθά  
ii. Αγσγνί θαη εμαξηήκαηα  
iii. Σππηθά ηερληθά έξγα  
iv. Απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ-πιαθνζηξψζεσλ  
v. Οηθνδνκηθά αληιηνζηαζίνπ  
vi. Ηιεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο αληιηνζηαζίνπ  

Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο  
Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηέπεηαη, εξκελεχεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη, 
γηα έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. 
Δηδηθφηεξα, ζε ζέκαηα παξαγσγήο δεκνζίσλ έξγσλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ 
147/08.08.2016 ηεχρνο Α΄). Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζπκπιεξψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 
ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ηελ νηθεία Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο.  

  

ΑΔΑ: ΨΓΖΘΩ9Β-0ΚΗ



 

Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε λνκνζεζία, ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή θείκελεο δηαηάμεηο, λνείηαη, εθηφο εάλ 
ξεηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, θάζε θαλφλαο δηθαίνπ, εζληθφο, θνηλνηηθφο ή δηεζλήο εθαξκνδφκελνο 
ζηελ Διιάδα, πεξηερφκελνο ζε θάζε πεγή δηθαίνπ (χληαγκα, Νφκνη, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, 
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Δγθχθιηνη, Οδεγίεο, Καλνληζκνί, Δζληθνί θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο) φπσο απηφο 
ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 
Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο.  

Οπνηνηδήπνηε άιινη Καλνληζκνί, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη Δηδηθέο Γηαηάμεηο, θαζψο θαη Δγθχθιηνη, 
Οδεγίεο, Γηαηαγέο θαη Απνθάζεηο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ πνπ δελ αλαθέξνληαη ξεηψο πξνεγνπκέλσο, αιιά 
άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ππφςε έξγνπ ή/ θαη φπσο νξίδνληαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο 
ηνπ έξγνπ.  
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρεη εθπνλεζεί, εγθξηζεί θαη παξαιεθζεί κε ηελ αξηζκ.333/2016 
απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο, ε κειέηε κε ηίηιν ¨Κειέηε απνρέηεπζεο 
αθαζάξηωλ θαη αλαθαηαζθεπήο ΔΔΙ νηθηζκώλ Ληγξίηαο θαη Σεξπλήο Γήκνπ Βηζαιηίαο¨ απφ 

ηε ζχκπξαμε κειεηεηψλ «Β. ΜΑΛΙΩΚΑ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Π.Δ.-ΣΙΑΡΑ ΑΝΣΩΝΙΟ-Γ. ΜΑΡΑΒΔΑ 
ΚΑΙ ΤΝ/ΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥ/ΚΟΙ ΔΔ-ΠΑΠΑΝΣΩΝΙΟΤ ΛΤΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ-ΜΤΓΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ-
ΓΙΑΛΤΝΑ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ». ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο εθπνλήζεθαλ νη θάησζη 
επηκέξνπο θαηεγνξίεο κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ην πξνο δεκνπξάηεζε έξγν:  

• Τδξαπιηθή Μειέηε  
• Η/Μ Μειέηε  
• Σνπνγξαθηθή Μειέηε  

• Πεξηβαιινληηθή Μειέηε  
• Γεσηερληθή Μειέηε  
• ηαηηθή Μειέηε 

Η ρξεκαηνδφηεζε είλαη απφ ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (Σ)» ηνπ Δ.Π.  «Τπνδνκέο 
Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» (Κσδηθφο ΟΠ 5004195), κε  ζπγρξεκαηνδφηεζε 
ζε πνζνζηφ 85% απφ ην Σακείν πλνρήο θαη 25% απφ Δζληθνχο Πφξνπο κέζσ Π.Γ.Δ (αξ. ελάξηζκνπ 

2017Δ27510085). 
Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν 
κία πξνζθνξά. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο 
γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 
Με ηελ απφθαζε καο απηή θαινχκαζηε λα απνθαζίζνπκε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ζχκθσλα κε  ηνπο 

φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαη ηνπο φξνπο 
ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζηνηρείσλ φπσο νξίδνληαη ζηε αξηζκ.1/2020 κειέηε ηνπ έξγνπ 
πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο απφθαζεο, πνπ είλαη αλνηρηόο ειεθηξνληθόο δεκόζηνο 
δηεζλήο δηαγωληζκόο. 
Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζνχλ κε ηελ πεξίιεςε δηαθήξπμεο ηνπ 
Γεκάξρνπ ζην Γεκαξρείν Βηζαιηίαο. 
Γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο ζέησ ππφςε ζαο ην απφ 05-03-2020 απνηέιεζκα ηεο 
ειεθηξνληθήο θιήξσζεο ΜΗΜΔΓ (Σαπηφηεηα θιήξσζεο: mimed-ecb-a-2-id-aa-5531-eba-2020-03-
05-00:00:11000000) πνπ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαηά ηελ νπνία θιεξψζεθαλ 
νη θαησηέξσ:  

ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
1. Γήκεηξα Κέιιηνπ ΠΔ Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Π.Δ. εξξψλ.  
2. Καξία Παπαθωλζηαληίλνπ ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Γήκνο εξξψλ.  
3. Αλζηκνο Γηακαληίδεο ΣΔ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, Π.Δ. εξξψλ. 

4. Γεκήηξηνο Κπνύζηνο ΣΔ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, Γήκνο Ηξάθιεηαο. 
ΑΛΑΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ:  

1. Δπζπκία Θαδή ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Γήκνο εξξψλ.  
2. Φωηεηλή Κίθεθε ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Γήκνο εξξψλ. 
3. Υξήζηνο Φξάγθνο ΠΔ Γαζνινγίαο θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, Γ/λζε Γαζψλ εξξψλ. 
4. Θπξηαθή Σδίλε ΣΔ Μεραλνιφγσλ κεραληθψλ, Γήκνο εξξψλ. 

Η επηηξνπή είλαη επηακειήο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηξία αθφκε κέιε πνπ νξίδνληαη απφ: 

1. Πεξηθεξεηαθή έλωζε Γήκωλ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο (Καηζαίνπ Γεώξγην Γ εξξψλ σο 
ηαθηηθφ κέινο  κε αλαπιεξσηή ηνλ Σδήθα Γεκήηξην Γ Ηξάθιεηαο) 

2. ΣΔΔ Σκήκα  Θεληξηθήο Καθεδνλίαο (Θαξακάλε Αληώλην σο ηαθηηθφ κέινο κε αλαπιεξσηή 
ηνλ Πάζζην Ηωάλλε). 

3. ύλδεζκν εξγνιεπηώλ δεκνζίωλ έξγωλ (Γθάηδην Φώηην σο ηαθηηθφ κέινο κε αλαπιεξσηή 
ηνλ Θππαξίζζε Βαζίιεην). 

ΑΔΑ: ΨΓΖΘΩ9Β-0ΚΗ



 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, θαη χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηνπο φξνπο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ δηεζλνύο 
δηαγωληζκνύ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΘΑΘΑΡΣΩΛ ΟΗΘΗΚΩΛ 

ΛΗΓΡΗΣΑ ΘΑΗ ΣΔΡΠΛΖ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΒΗΑΙΣΗΑ» πξνϋπνινγηζκνύ  

8.677.242,46€ ρσξίο ΦΠΑ [CPV:45231300-8(Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα αγσγνχο 

χδξεπζεο & απνρέηεπζεο) NUTS:EL526] ζχκθσλα κε  ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαη ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ 

ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζηνηρείσλ φπσο νξίδνληαη ζηε αξηζκ.1/2020 κειέηε ηνπ έξγνπ 

πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο απφθαζεο, κε θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο 
ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή). Οη φξνη ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ εγθξηζεί θαη απφ ηελ Δηδηθή ππεξεζία 

δηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  φπσο καο ελεκέξσζαλ κε ην 

αξηζκ.πξωη.891/10-02-2020 
Η ρξεκαηνδφηεζε είλαη απφ ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (Σ)» ηνπ Δ.Π.  

«Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» (Κσδηθφο ΟΠ 5004195), κε  
ζπγρξεκαηνδφηεζε ζε πνζνζηφ 85% απφ ην Σακείν πλνρήο θαη 25% απφ Δζληθνχο Πφξνπο 

κέζσ Π.Γ.Δ (αξ. ελάξηζκνπ 2017Δ27510085). 

Κχξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ε Γεκνηηθή επηρείξεζε Τδξεπζεο Απνρέηεπζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο 
(ΓΔΤΑΒ) θαη ν θνξέαο πινπνίεζεο ν Γήκνο Βηζαιηίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζνχλ κε ηελ πεξίιεςε 

δηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ ζην Γεκαξρείν Βηζαιηίαο. 

Η επηηξνπή δηαγσληζκνχ ζπγθξνηήζεθε κε ην απφ 05-03-2020 απνηέιεζκα ηεο 
ειεθηξνληθήο θιήξσζεο ΜΗΜΔΓ (Σαπηφηεηα θιήξσζεο: mimed-ecb-a-2-id-aa-5531-eba-

2020-03-05-00:00:11000000) πνπ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαηά ηελ 

νπνία θιεξψζεθαλ νη θαησηέξσ: 
ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

1. Γήκεηξα Κέιιηνπ ΠΔ Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Π.Δ. εξξψλ.  
2. Καξία Παπαθωλζηαληίλνπ ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Γήκνο εξξψλ.  
3. Αλζηκνο Γηακαληίδεο ΣΔ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, Π.Δ. εξξψλ. 
4. Γεκήηξηνο Κπνύζηνο ΣΔ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, Γήκνο Ηξάθιεηαο. 

ΑΛΑΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ:  
5. Δπζπκία Θαδή ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Γήκνο εξξψλ.  
6. Φωηεηλή Κίθεθε ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Γήκνο εξξψλ. 
7. Υξήζηνο Φξάγθνο ΠΔ Γαζνινγίαο θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, Γ/λζε Γαζψλ εξξψλ. 
8. Θπξηαθή Σδίλε ΣΔ Μεραλνιφγσλ κεραληθψλ, Γήκνο εξξψλ. 

Η επηηξνπή είλαη επηακειήο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηξία αθφκε κέιε πνπ νξίδνληαη απφ: 

1. Πεξηθεξεηαθή έλωζε Γήκωλ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο (Καηζαίνπ Γεώξγην Γ εξξψλ σο 
ηαθηηθφ κέινο  κε αλαπιεξσηή ηνλ Σδήθα Γεκήηξην Γ Ηξάθιεηαο) 

2. ΣΔΔ Σκήκα  Θεληξηθήο Καθεδνλίαο (Θαξακάλε Αληώλην σο ηαθηηθφ κέινο κε αλαπιεξσηή 
ηνλ Πάζζην Ηωάλλε). 

3. ύλδεζκν εξγνιεπηώλ δεκνζίωλ έξγωλ (Γθάηδην Φώηην σο ηαθηηθφ κέινο κε αλαπιεξσηή 

ηνλ Θππαξίζζε Βαζίιεην). 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 032/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: ΨΓΖΘΩ9Β-0ΚΗ
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