
 

 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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                               Ερέτρια  18/3/2021 

                               Αριθ. Πρωτ.: 591 

 

 

 

 
ΠΡΟΣ 

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε  στην  4η 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 Μαρτίου  2021,  ημέρα   Τρίτη  με ώρα 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

 

1. Έγκριση μελέτης, σχεδίου διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του 

Υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος 

παρακολούθησης ζωνών εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ 

Ερέτριας», προϋπολογισμού 1.336.029,00 € (1.656.675,96 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

 

2. Έγκριση μελέτης, σχεδίου διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του 

Υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ψηφιακών 

υδρομετρητών, λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού της ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ», 

προϋπολογισμού 1.364.650,00 € (1.692.166,00€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.).  

 

3. Έγκριση μελέτης, σχεδίου διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του 

Υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού ασφάλειας, ασύρματης 
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επικοινωνίας, εποπτείας και υλικών περίφραξης και διαμόρφωσης χώρων 

αντλιοστασίων γεωτρήσεων της ΔΕΥΑ Ερέτριας», προϋπολογισμού 

510.880,00 € ( 633.491,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

 

4. Έγκριση μελέτης, σχεδίου διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του 

Υποέργου με τίτλο: «Αντικατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Αντλιοστασίων Ύδρευσης ΔΕΥΑ Ερέτριας», προϋπολογισμού 1.921.293,00 

€ (2.382.403,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

 

5. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη υποδομών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. 

Ερέτριας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης» 

στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» καθώς και αποδοχή των Όρων 

Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τα παρακάτω  υποέργα: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος 

παρακολούθησης ζωνών εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ερέτριας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.336.029,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ψηφιακών υδρομετρητών, 

λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού της ΔΕΥΑ Ερέτριας. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.364.650,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προμήθεια εξοπλισμού ασφάλειας, ασύρματης επικοινωνίας, 

εποπτείας και υλικών περίφραξης και διαμόρφωσης χώρων αντλιοστασίων 

γεωτρήσεων της ΔΕΥΑ Ερέτριας.   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 510.880,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 

 

6. Υποβολή της πρότασης με τίτλο «Αντικατάσταση και Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Αντλιοστασίων Ύδρευσης ΔΕΥΑ Ερέτριας» στον άξονα 

προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ03 με τίτλο 

«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και 

αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης 

υδάτων και λυμάτων» καθώς και αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  με το παρακάτω υποέργο: 



ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αντικατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Αντλιοστασίων 

Ύδρευσης ΔΕΥΑ Ερέτριας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.921.293,00 € (χωρίς 

ΦΠΑ).  

 

7. Αποδοχή Τροποποίησης της υπ’ αρ. 38051/24-7-2018 Απόφασης 

επιχορήγησης της ΔΕΥΑ Ερέτριας για αντιμετώπιση προβλημάτων που 

δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055)  

 

8. Εξέταση της  με Αρ. Πρωτ. μας 532/12-3-2021 αίτησης  καταναλωτή 

 

9. Εξέταση της  με Αρ. Πρωτ. μας 553/17-3-2021 αίτησης  καταναλωτή 

 

10. Ενημέρωση επί του πρακτικού Επιτροπής επίλυσης διαφορών με τους 

καταναλωτές   Δεκεμβρίου 2020  

 

11. Ενημέρωση επί του πρακτικού Επιτροπής επίλυσης διαφορών με τους 

καταναλωτές   Ιανουαρίου 2021 

 

12. Ενημέρωση επί του πρακτικού Επιτροπής επίλυσης διαφορών με τους 

καταναλωτές   Φεβρουαρίου 2021 

 

13. Ενημέρωση για πληρωμές μηνός  Ιανουαρίου 2021 

 

14.  Ενημέρωση για πληρωμές μηνός Φεβρουαρίου  2021 

 

Ο   Πρόεδρος 

της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 

 

 

Ιωάννης    Δημητρόπουλος 

 

 

 

 


