
                                                                                           

 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελιςςοχώρι,  20-5-2021 
ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 598 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ                                 
                                                                         
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                 Σακτική     υνεδρίαςησ  13η    του  Διοικητικού υμβουλίου  
                                    Δημοτικήσ Επιχείρηςησ   Ύδρευςησ – Αποχέτευςησ Ωραιοκάςτρου 

           Προσ : Τα μϋλη του Δ.Σ.  τησ  Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 
1) Μϋλοσ  κ.  Ζϊπρα  Χριςτύνα    
2) Μϋλοσ  κ.  Καζαντζύδησ  Χαρϊλαμποσ 
3) Μϋλοσ  κ.  Δρόςου  Ευαγγελύα 
4) Μϋλοσ  κ.  Τερζόσ  Χρόςτοσ 
5) Μϋλοσ  κ.  Καραςτερύου  Ευϊγγελοσ 
6) Μϋλοσ  κ.  Μαντϊ  Βαςιλεύα 
7) Μϋλοσ  κ.  Κουγιούνησ  Αντώνιοσ 
8) Μϋλοσ  κ.  Μπϊρμπασ  Γεώργιοσ 
9)   Μϋλοσ  κ.  Σιούκασ  Παναγιώτησ 
10) Μϋλοσ  κ. Μόςχοσ  Βαςύλειοσ     

 
Σασ προςκαλώ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ.6 του ϊρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/07.06.2010), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει ςόμερα, να ςυμμετϋχετε ςτην τακτικό  
ςυνεδρύαςη τησ Δημοτικόσ  Επιχεύρηςησ Ύδρευςησ  Αποχϋτευςησ  Ωραιοκϊςτρου, η οπούα θα 
διεξαχθεύ δια περιφορϊσ  (τηλεφωνικϊ  - απαντόςεισ  με  email) ςτισ 24  Μαώου 2021, ημϋρα 
Δευτϋρα και ώρα 12:00μ.μ. (ώρα ϋναρξησ) με 14:30μ.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: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) Εγκυκλύουσ του 
Υπουργεύου Εςωτερικών, για τη ςυζότηςη και λόψη απόφαςησ ςτα κϊτωθι θϋματα τησ ημερόςιασ 
διϊταξησ : 
 

1. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ςυγκρότηςησ  ςε  ςώμα  του  νϋου  Διοικητικού  
Συμβουλύου (αντικατϊςταςη  Προϋδρου) τησ  Δ.Ε.Υ.Α.Ωραιοκϊςτρου. 

2. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  οριςμόσ  νομύμου  εκπροςώπου - διαχειριςτό  ϋναντι  
Φορϋων  και  Υπηρεςιών,  με  δικαύωμα  υπογραφόσ. 

3. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  Συζότηςη   και   λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  υπογραφόσ  
τησ  "Σύμβαςησ  Χρόςησ  του  Συςτόματοσ  Ηλεκτρονικόσ  Τραπεζικόσ  Winbank"  και  τησ  
"Σύμβαςησ  Χορόγηςησ  Πρόςβαςησ  ςτο  Σύςτημα  Ηλεκτρονικών  Πληρωμών  e-PPS"  με  
την  Τρϊπεζα  Πειραιώσ  Α.Ε.  και  παροχό  εξουςιοδοτόςεων  για  την  διενϋργεια  
ςυναλλαγών  μϋςω  των  παραπϊνω  Συςτημϊτων. 

4. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  Συζότηςη   και   λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  υπογραφόσ  
τησ  "Σύμβαςησ  Χρόςησ  του  Συςτόματοσ  Ηλεκτρονικόσ  Τραπεζικόσ  Winbank"  και  τησ  
"Σύμβαςησ  Χορόγηςησ  Πρόςβαςησ  ςτο  Σύςτημα  Ηλεκτρονικών  Πληρωμών  e-PPS"  με  
την  ΕUROBANK  και  παροχό  εξουςιοδοτόςεων  για  την  διενϋργεια  ςυναλλαγών  μϋςω  
των  παραπϊνω  Συςτημϊτων. 

5.   Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  οριςμόσ  μελών  επιτροπόσ. 
6. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  οριςμού  εκκαθαριςτό  για  το  ςύςτημα  τησ  Ενιαύασ  
Αρχόσ  Πληρωμών. 
7.  Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  οριςμού  υπευθύνου  για  την  οικονομικό  διαχεύριςη  τησ  
επιχεύρηςησ  για  την  υπογραφό  χρηματικών  ενταλμϊτων. 
8.  Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  οριςμού  αποζημύωςησ  Προϋδρου. 

              9. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  οικονομικόσ  ενύςχυςησ  από  τον  Δόμο  Ωραιοκϊςτρου. 
            10. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  3ησ  αναμόρφωςησ  προώπολογιςμού. 



          11. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  παρϊταςησ  προγρϊμματοσ  "Πρόγραμμα  επιχορόγηςησ  
            επιχειρόςεων  Δόμων  και  Περιφερειών,  για  την  απαςχόληςη  10.000  μακροχρόνια  ανϋργων,   
            ηλικύασ  55-67  ετών". 
           12. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  παρϊταςησ  προγρϊμματοσ  "Ειδικό  πρόγραμμα  ενύςχυςησ 
            εργοδοτών  για  την  πρόςληψη  2.000  ανϋργων  ατόμων  με  Αναπηρύεσ  (ΑμεΑ),  
            Απεξαρτημϋνων  απο  εξαρτηςιογόνεσ  ουςύεσ,  αποφυλακιςμϋνων,  νεαρών  παραβατικών   
            ατόμων  ό  νεαρών  ατόμων  που  βρύςκονται  ςε  κοινωνικό  κύνδυνο  και  Πρόγραμμα    
            Επιχορόγηςησ  50  θϋςεων  εργονομικό  διευθϋτηςησ  του  χώρου  εργαςύασ  για  Ϊτομα  με         
            Αναπηρύεσ  (ΑμεΑ). 
           13. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  αναγνώριςησ  διδακτορικού  τύτλου. 
           14. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  18/2021  τεχνικόσ  ϋκθεςησ   " Παροχό  
           Συμβουλευτικών Υπηρεςιών Εμπειρογνωμοςύνησ και Τεχνικόσ Υποςτόριξησ για την αξιολόγηςη         
           των οργανωτικών και υπηρεςιακών αναγκών τησ ΔΕΥΑΩ - επικαιροπούηςη του ΟΕΥ και για την  
            εξειδύκευςη και για την εκπόνηςη των περιγραμμϊτων θϋςεων εργαςύασ τησ"  ανϊθεςη  και   
            ψόφιςη  πύςτωςησ. 
            15.  Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ. 19/2021  τεχνικόσ  ϋκθεςησ        
           "Παρακολούθηςησ  των  ραδιενεργών  ουςιών  ςε  νερό  ανθρωπύνησ  κατανϊλωςησ"  ανϊθεςη   
            και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
            16.  Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  20/2021  τεχνικόσ  ϋκθεςησ   
            "Καταςκευό  γραμμών  δικτύου  και  τηλεφωνικών  ςτα  γραφεύα  τησ  Δ.Ε.Υ.Α.Ω."  ανϊθεςη  και   
            ψόφιςη  πύςτωςησ. 
 
 

Η  Πρόεδροσ 
 
 

Κυριακίδου  Ευδοξία 


