
                                                                                          

 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελιςςοχώρι, 24-3-2020 
ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 474 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ                                 
                                                                         
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                                Σακτικήσ  υνεδρίαςησ  3η    του  Διοικητικού υμβουλίου  
                                    Δημοτικήσ Επιχείρηςησ   Ύδρευςησ – Αποχέτευςησ Ωραιοκάςτρου 
 

           Προσ : Σα μϋλη του Δ..  τησ  Δ.Ε.Τ.Α.Ω. 
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  τησ  Πρϊξησ  
Νομοθετικού  Περιεχομϋνου  "Κατεπεύγοντα μϋτρα  αντιμετώπιςησ  των  αρνητικών  ςυνεπειών  
τησ  εμφϊνιςησ  του  κορωνοώου  COVID-19  και  τησ  ανϊγκησ  περιοριςμού  τησ  διϊδοςησ  του"  
(ΥΕΚ  55/Α/11-3-2020)  ϊρθρο  10  "Κατεπεύγουςεσ  διατϊξεισ  για  την  λειτουργύα  Δόμων  και  
Περιφερειών  κατϊ  τη  διϊρκεια  λόψησ  μϋτρων  αποφυγόσ  διϊδοςησ  του  κορωνοώου  COVID-
19",  παρϊγραφοσ  1. 
 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   30  Mαρτύου  και  ώρα  11:00π.μ. 
 
Λόψη  αποφϊςεων  ςτα  παρακϊτω  θϋματα  τησ  ημερηςύασ  διϊταξησ : 

 
1. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ςυγκρότηςησ  ςε  ςώμα  του  νϋου  Διοικητικού  

υμβουλύου  τησ  Δ.Ε.Τ.Α.Ωραιοκϊςτρου  και   οριςμόσ  μελών  εκπροςώπηςησ  τησ  
Επιχεύρηςησ. 

2. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ψόφιςησ  Αντιπροϋδρου  ςύμφωνα  ϊρθρο  6  του  
Ν.4623/2019.  

3. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  οριςμόσ  νομύμου  εκπροςώπου - διαχειριςτό  ϋναντι  
Υορϋων  και  Τπηρεςιών,  με  δικαύωμα  υπογραφόσ. 

4. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  υζότηςη   και   λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  υπογραφόσ  
τησ  "ύμβαςησ  Φρόςησ  του  υςτόματοσ  Ηλεκτρονικόσ  Σραπεζικόσ  Winbank"  και  τησ  
"ύμβαςησ  Φορόγηςησ  Πρόςβαςησ  ςτο  ύςτημα  Ηλεκτρονικών  Πληρωμών  e-PPS"  με  
την  Σρϊπεζα  Πειραιώσ  Α.Ε.  και  παροχό  εξουςιοδοτόςεων  για  την  διενϋργεια  
ςυναλλαγών  μϋςω  των  παραπϊνω  υςτημϊτων. 

5. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  υζότηςη   και   λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  υπογραφόσ  
τησ  "ύμβαςησ  Φρόςησ  του  υςτόματοσ  Ηλεκτρονικόσ  Σραπεζικόσ  Winbank"  και  τησ  
"ύμβαςησ  Φορόγηςησ  Πρόςβαςησ  ςτο  ύςτημα  Ηλεκτρονικών  Πληρωμών  e-PPS"  με  
την  ΕUROBANK  και  παροχό  εξουςιοδοτόςεων  για  την  διενϋργεια  ςυναλλαγών  μϋςω  
των  παραπϊνω  υςτημϊτων. 

6. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  οριςμόσ  μελών  επιτροπόσ. 



7. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  οριςμού  εκκαθαριςτό  για  το  ςύςτημα  τησ  Ενιαύασ  
Αρχόσ  Πληρωμών. 

8. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  οριςμού  υπευθύνου  για  την  οικονομικό  διαχεύριςη  τησ  
επιχεύρηςησ  για  την  υπογραφό  χρηματικών  ενταλμϊτων. 

9. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  οριςμού  αποζημύωςησ  Προϋδρου. 
10. υζότηςη  και λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  καταβολόσ  προςτύμου ςτην  Α'  ΔΟΤ  

Θεςςαλονύκησ. 
11. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  2ησ  αναμόρφωςησ  προώπολογιςμού. 
12. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  οριςτικόσ  παραλαβόσ  τησ  τοπογραφικόσ  

μελϋτησ  εξωτερικού  αγωγού  ύδρευςησ  από  την  νϋα  γεώτρηςη  ςτην  θϋςη  
Νηπιαγωγεύο. 

13. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  απαλλαγό   των  τόκων  των  δόςεων   των  
διακανονιςμών  μηνόσ  Μαρτύου. 

14. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ υπ' αρ. 13/2020 τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Εργαςύεσ  για  την  καταγραφό  υδρομϋτρων  και  ςυντόρηςη  μετρητών  νερού,  επιςκευόσ  
βλαβών  υδρομϋτρων,  εργαςύεσ  διακοπόσ,  αφαύρεςησ - αποξύλωςησ,  εργαςύεσ  
αντικατϊςταςησ  υδρομϋτρων,  εργαςύεσ αντικατϊςταςησ  βανών  πριν  τα  υδρόμετρα"  
ανϊθεςη  και   ψόφιςη  πύςτωςησ. 

15. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ τησ  υπ'  αρ. 14/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ   
"Τπηρεςύεσ  χεδιαςμού  για  την  Προμόθεια  και  Εγκατϊςταςη υςτημϊτων  Σηλεμετρύασ  
και  Ελϋγχου   Διαρροών ςτο  Δύκτυο  Ύδρευςησ  Δ.Ε.Τ.Α.Ωραιοκϊςτρου",  ανϊθεςη  και  
ψόφιςη  πύςτωςησ.  

16. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  αύτημα  μετϊταξησ τησ   υπαλλόλου    Βαςιλικόσ Ντόβα με 
ειδικότητα ΤΕ εργατών γενικών καθηκόντων ςτην ΔΕΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ. 

17. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  υποβολό  πρόταςησ  για  το  πρόγραμμα  ενύςχυςησ  
εργοδοτών  για  την  πρόςληψη  2000  ανϋργων  ατόμων  με  αναπηρύεσ  (ΑμεΑ),  
Απεξαρτημϋνων  απο  εξαρτηςιογόνεσ  ουςύεσ,  αποφυλακιςμϋνων,  νεαρών  παραβατικών  
ό  νεαρών  που  βρύςκονται  ςε  κοινωνικό  κύνδυνο. 

18. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςη  τησ  υπ'  αρ.  15/2020Απόφαςη  Προϋδρου,  λόγω  
ϋκτακτησ  ανϊγκησ  ςύμφωνα  με  τισ  υπ'  αρ.  55/11-3-2020 και  64/14-3-2020  Πρϊξεισ  
Νομοθετικού  Περιεχομϋνου. 

 

 
 

                                                                                                                                   Ο  Πρόεδροσ  
                                                             
    

                                                                      Μαρμαρίδησ  ταύροσ 


