
                                                                                          

 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελιςςοχώρι, 13-11-2020 
ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 1584 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ                                 
                                                                         
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                     Σακτική  υνεδρίαςησ  16η    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, 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 18 Νοεμβρύου 2020, ημϋρα 
Σετϊρτη και ώρα 09:00π.μ. (ώρα ϋναρξησ) με 13:00μ.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  11ησ  αναμόρφωςησ  προώπολογιςμού.       
   2.  υζότηςη  και λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ πρόςληψησ ενόσ (1) ατόμου από το “Πρόγραμμα 
επιχορόγηςησ για την απαςχόληςη 8.500 μακροχρόνια ανϋργων, ηλικύασ 55-67   ετών ςε α) κϊθε 
εύδουσ Νομικϊ Πρόςωπα Δημοςύου Δικαύου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρόςεισ, φορεύσ και οργανιςμού του 
δημόςιου τομϋα, όπωσ αυτόσ επαναοριοθετόθηκε με βϊςη το ϊρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), 
που αςκούν τακτικϊ οικονομικό δραςτηριότητα και γ) επιχειρόςεισ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ 
πρώτου και δευτϋρου βαθμού (Δόμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που αςκούν τακτικϊ 
οικονομικό δραςτηριότητα”. 

3.  υζότηςη  και λόψη  απόφαςησ  υποβολόσ ηλεκτρονικόσ αύτηςησ ςτο “Πρόγραμμα 
επιχορόγηςησ για την απαςχόληςη 8.500 μακροχρόνια ανϋργων, ηλικύασ 55-67 ετών ςε α) κϊθε 
εύδουσ Νομικϊ Πρόςωπα Δημοςύου Δικαύου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρόςεισ, φορεύσ και οργανιςμού του 
δημόςιου τομϋα, όπωσ αυτόσ επαναοριοθετόθηκε με βϊςη το ϊρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), 
που αςκούν τακτικϊ οικονομικό δραςτηριότητα και γ) επιχειρόςεισ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ 
πρώτου και δευτϋρου βαθμού (Δόμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που αςκούν τακτικϊ 
οικονομικό δραςτηριότητα” για μύα θϋςη εργαςύασ με ειδικότητα ΑΝΕΙΔΙΚΕΤΣΟΙ ΕΡΓΑΣΕ 
ΤΔΑΣΑΓΨΓΨΝ. 
4.  υζότηςη  και λόψη  απόφαςησ  για την ϋκδοςη λογαριαςμών  ϋναντι,  Β’ τετραμόνου 2019. 
5. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ανϊθεςησ  "Εντύπων"  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
6. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ανϊθεςησ  "Υακϋλων  με  προπληρωμϋνο  τϋλοσ" και  ψόφιςη  
πύςτωςησ. 



7. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  24ου ϋγκριςησ  του  ϋργου  "'Έργα  αποχϋτευςησ  
οικιςμών  Πενταλόφου  και  Νεοχωρούδασ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ  διευρυμϋνου  Δόμου  
Ψραιοκϊςτρου",  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
8. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  25ου ϋγκριςησ  του  ϋργου  "'Έργα  αποχϋτευςησ  
οικιςμών  Πενταλόφου  και  Νεοχωρούδασ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ  διευρυμϋνου  Δόμου  
Ψραιοκϊςτρου",  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
9. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  1ου  λογαριαςμού  του  ϋργου "Αντικατϊςταςη  
γεώτρηςησ  ςτη  θϋςη  Καμόλα  τησ  Δ.Κ.  Δρυμού  Δ.Ε. Μυγδονύασ  του  Δόμου  Ψραιοκϊςτρου",  
ψόφιςη  πύςτωςησ. 
10. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  1ου  λογαριαςμού  τησ  "Γεωφυςικόσ  μελϋτησ  για  
τον  εντοπιςμό  θϋςεων  ανόρυξησ  υδρευτικών  γεωτρόςεων  ςτην  Δημοτικό  Ενότητα  
Μυγδονύασ",  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
11. υζότηςη και  λόψη απόφαςησ  ϋγκριςησ  1ου  λογαριαςμού  τησ  μελϋτησ  "ύνταξη  φακϋλου  
και  κατϊθεςη  ςτισ  αρμόδιεσ  υπηρεςύεσ  για  την  ανανϋωςη  περιβαλλοντικών  όρων",  ψόφιςη  
πύςτωςησ. 
12. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  1ου λογαριαςμού μελϋτησ  "ύνταξη  φακϋλου  και  
κατϊθεςησ  ςτισ  αρμόδιεσ  υπηρεςύεσ  για  την  ανανϋωςη  περιβαλλοντικών  όρων  ςύμφωνα  με  
την  υπ'  αρ.  76/2020  απόφαςη  του  διοικητικού  ςυμβουλύου",  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
13. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  παραλαβόσ  τησ  "Έκθεςησ  Εςωτερικού  Ελϋγχου". 
14. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  καταβολόσ  ποςού  Υ.Π.Α.  από  την  Δ.Ε.Τ.Α.Ψ.  ςτον  Δόμο  
Ψραιοκϊςτρου  για  το  ϋργο  :   "Application  of  innovative  techniques  for  improving  drinking  
water  quality  in  urban  areas"  "Προμόθεια  εγκατϊςταςη  και  λειτουργύα  ενόσ  ςυςτόματοσ  
επεξεργαςύασ  νερού  ςτη  Δ.Ε.  Ανθούπολησ ". 
15. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ανϊθεςησ  προμόθεια  ςωλόνων  ύδρευςησ. 
16. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςη  παραύτηςησ  τησ  κ.  Δημητριϊδου  οφύασ. 
17. υζότηςη και  λόψη  απόφαςησ  αντικατϊςταςη μϋλουσ  διοικητικού  ςυμβουλύου. 
18. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  οριςμόσ  μελών  επιτροπόσ. 

19. υζότηςη και λόψη απόφαςησ για:  α. Σην ςύςταςη Επιτροπόσ Διερεύνηςησ Σιμών για τισ 
προμόθειεσ των υποϋργων: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΕΛΕΕΓΦΟΤ/ 
ΣΗΛΕΦΕΙΡΙΜΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ  ΣΗ ΔΕΤΑ ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΨΝ ΣΗ ΔΕΤΑ ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ» ςτα πλαύςια τησ 
Πρόςκληςησ ΑΣ01 του Προγρϊμματοσ Ανϊπτυξησ και Αλληλεγγύησ για την Σοπικό Αυτοδιούκηςη 
«ΑΝΣΨΝΗ ΣΡΙΣΗ», και   β. Σην αποδοχό των όρων ςυμμετοχόσ του Προγρϊμματοσ Ανϊπτυξησ και 
Αλληλεγγύησ για την Σοπικό Αυτοδιούκηςη «ΑΝΣΨΝΗ ΣΡΙΣΗ». 
20. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςη  τησ  υπ'  αρ.  51/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Μηχανογραφικόσ  εξοπλιςμόσ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
21. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςη  ανϊθεςη  τησ  υπ'  αρ.  52/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Τπηρεςύεσ  
Σεχνικού  ςυμβούλου"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
22. υζότηςη  και  λόψη απόφαςησ ϋγκριςη τησ  υπ'  αρ.  53/2020 τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Απολυμϊνςεισ"  
ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
23. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςη  τησ  υπ'  αρ.  54/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  " υντόρηςη 
εφαρμογών λογιςμικού που εύναι εγκατεςτημϋνα ςτη ΔΕΤΑ, προμόθεια νϋων εφαρμογών καθώσ και 
υπηρεςιών υποςτόριξησ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
24. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  καταβολόσ  αποζημιώςεων  ςε  μϋλοσ  διοικητικού  ςυμβουλύου. 
25. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ τροποπούηςησ  πακϋτου  κϊλυψησ  και  τησ ομϊδασ  
αςφαλιςτικού  ταμεύου  των  υπαλλόλων  και  τροποπούηςη  μιςθολογικών  κλιμακύων  των  
υπαλλόλων. 

 
                                                                                                                                     Ο  Πρόεδροσ  

                                                             
    

                                                                      Μαρμαρίδησ  ταύροσ 


