
 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

 

                               Ερέτρια  27/5/2020 

                               Αριθ. Πρωτ.: 1362 

 
ΠΡΟΣ 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
 

     Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε  στην 5η Τακτική  συνεδρίαση που 

θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του 

άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 

του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 

τεύχος Α’), μέσω τηλεφώνου την 1η Ιουνίου 2020,  ημέρα Δευτέρα με 

ώρα έναρξης την 10π.μ.  και λήξη την 13 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα εξής θέματα: 

 

1. Λήψη Απόφασης περί Εξουσιοδότησης του Νομίμου Εκπροσώπου για 

την Συνομολόγηση Τοκοχρεολυτικού Δανείου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. με το 

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την Πράξη «Αποχέτευση και 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Ερέτριας» 

ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του ΥΠ.ΕΣ. 

2. Έγκριση 3 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2020 

3. Πρόταση για τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό 

διαχειριστικό έλεγχο του Οικονομικού Έτους 2019 

4. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης υπηρεσίας «Συντήρηση του 

λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών έτους 2020» 

5. Προμήθεια ύδατος για κάλυψη υδρευτικών αναγκών  της Τ.Κ. 

Γυμνού Δ.Ε. Αμαρυνθίων. 

6. Εξέταση της με αρ. Πρωτ. 3730/13-11-2019 αίτησης καταναλωτή 



7. Εξέταση της με αρ. Πρωτ. 213/31-1-2020 αίτησης καταναλωτή 

8. Εξέταση της με αρ. Πρωτ. 529/17-3-2020 αίτησης καταναλωτή 

9. Εξέταση της με αρ. Πρωτ. 1179/18-5-2020 αίτησης καταναλωτή 

10.Εξέταση της με αρ. Πρωτ. 434/13-11-2019 αίτησης καταναλωτή 

11.Εξέταση της με αρ. Πρωτ. 4012/11-12-2019 αίτησης καταναλωτή 

12.Εξέταση της με αρ. Πρωτ. 1185/18-5-2020 αίτησης καταναλωτή 

13.Εξέταση της με αρ. Πρωτ. 319/14-2-2020 αίτησης καταναλωτή 

14.Εξέταση της με αρ. Πρωτ. 152/27-1-2020 αίτησης καταναλωτή 

15.Εξέταση της με αρ. Πρωτ. 933/24-4-2020 αίτησης καταναλωτή 

16.Εξέταση της με αρ. Πρωτ. 317/14-2-2020 αίτησης καταναλωτή 

17. Εξέταση της με αρ. Πρωτ. 1265/22-5-2020 αίτησης καταναλωτή 

18.Ενημέρωση πρακτικού Επιτροπής επίλυσης διαφορών με τους 

καταναλωτές 

     19.Ενημέρωση σχετικά με τις πληρωμές  του μηνός   Μαρτίου 2020 
 

  

 Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε  με αποστολή e-mail στο 

deyaeret@otenet.gr ή fax 2229064401 για τις απόψεις σας επί των 

ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

 

Ο   Πρόεδρος 

της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 

 

 

Ιωάννης    Δημητρόπουλος 
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