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ΠΡΟΣ 

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

 

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε  στην  2η Τακτική  συνεδρίαση που 

θα διεξαχθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 

80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β') μέσω 

τηλεδιάσκεψης,  την  23η Φεβρουαρίου   2021,  ημέρα   Τρίτη  με ώρα 

έναρξης 11 π.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 

θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Λήψη Απόφασης περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων  έγκρισης 

συμπληρωματικού τοκοχρεολυτικού δανείου για την εκτέλεση του έργου των 

ιδιωτικών συνδέσεων στο πλαίσιο του ενταγμένου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 

και μεταφερόμενου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

έργου με τίτλο : «Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 

οικισμού Ερέτριας», που εντάσσεται στο  Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 

(ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020) ΚΥΑ. 

 

      2. Λήψη Απόφασης περί έγκρισης, αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων   

επενδυτικού   δανείου   από   το   Τ.   Π.   και   Δανείων, ενταγμένου   στο   Ειδικό   

Αναπτυξιακό   Πρόγραμμα   «Αντώνης Τρίτσης» καθώς και των δικαιολογητικών 

που απαιτούνται για τηνεκτέλεση     του   έργου   με   τίτλο   «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ   

ΟΜΒΡΙΩΝ   Δ.Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ»,   ενταγμένου   στο   Ειδικό   Αναπτυξιακό   

Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης δυνάμει της παρ. 3 του  άρθρου 21 της 22766/9-4-

2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΥΑ  

 

3. Λήψη απόφασης περί χορήγησης χρηματικής διευκόλυνσης (Άρθρο 9, 

Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ) 

https://npid.gr/blog/laws/415611/
https://npid.gr/blog/laws/415611/
https://npid.gr/blog/laws/415611/


4. Εξέταση του με αρ. 107/21-1-2021 αιτήματος υπαλλήλου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για τηλεργασία 

5. Εξέταση του με αρ. 298/8-2-2021 αιτήματος υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 

για τηλεργασία 

6. Εξέταση του με αρ. αιτήματος υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 108/21-1-

2021 για χορήγηση χρηματικής διευκόλυνσης 

7. Εξέταση του με αρ. 105/21-1-2021 αιτήματος υπαλλήλου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

8. Εξέταση του με αρ.365/18-2-2021 αιτήματος υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 

για χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού 

9. Εξέταση του με αρ. 340/15-2-2021 αιτήματος υπαλλήλου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού 

10.  Εξέταση του με αρ. 306/8-2-2021 αιτήματος υπαλλήλου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας ανατροφής 

11. Εξέταση της  με Αρ. Πρωτ. μας 94/20-1-2021 αίτησης  καταναλωτή 

12. Εξέταση της  με Αρ. Πρωτ. μας 303/20-1-2021 αίτησης  καταναλωτή 

13. Εξέταση της  με Αρ. Πρωτ. μας 1761/29-6-2021 αίτησης  καταναλωτή 

14. Ορισμός μελών επιτροπών για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ή την 

ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών και 

γενικών υπηρεσιών έτους 2021» 

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή των δένδρων στο 

γεωτεμάχιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. στη θέση Μωραϊτη της Δ.Ε. Αμαρυνθίων του 

Δήμου Ερέτριας που θα κατασκευαστεί η Ε.Ε.Λ. Ερέτριας. 

16. Ορισμός Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης για την έκδοση εντολών 

πληρωμής     μέσα από το e-ΠΔΕ. 

17. Ενημέρωση για πληρωμές Δεκεμβρίου 2020 

Ο   Πρόεδρος 

της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 

 

Ιωάννης    Δημητρόπουλος 

 


