
                              Βόλος:17/05/2021  
                         Αρ. Πρωτ:4403                                    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Πληροφορίες:   Δημήτριος Κουτσιφέλης
Τηλέφωνο: 24210 75141
e-mail: dkoy@deyamv.gr

ΘΕΜΑ:     Πρόσκληση σε
                7η  Συνεδρίαση 
                (7η εκ περιφοράς)

   
        (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

                    

Προς  :
      Διοικητικούς Συμβούλους κ.κ.

1. Δασκαλόπουλο Ζαφείριο
2. Κοπάνα Αργύριο 
3. Κότογλου Δέσποινα
4. Μορφογιάννη Αναστασία
5. Καπούλα Αθανασία
6. Μαυρογιάννη Λεωνίδα
7. Τιλελή Δημήτριο
8. Πατέρα Αριστοτέλη   
9. Νάκο Κων/νο

10. Καλλιμόπουλο Κων/νο
 

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, παρ. 5 και 167, παρ. 1 του ν.
3852/2010 (όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις άρθρου 184, παρ. 1&2 του ν. 4635/2019,
στην 7η Συνεδρίαση (7η εκ περιφοράς, με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία
δημοσιεύθηκε στις 11/03/2020, άρθρο 10 ΦΕΚ 55Α) του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη λήψη
αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Παρακαλείστε να απαντήσετε στο
e-mail της πρόσκλησης μέχρι την Παρασκευή 21/05/2021 και ώρα 13.00.  

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 Μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης ενόψει της θερινής περιόδου.
2 Αποδοχή δωρεάς ακινήτου στη θέση Φυτόκο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας.
3 Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποζημιώσεις καταναλωτών συνεπεία βλαβών των 

δικτύων της επιχείρησης.
4 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα αιτήματα υδροδοτήσεων εκτός σχεδίου.
5 Καθορισμός δικαιώματος αποχέτευσης της ΣΩΛΗΝ ΑΒΕΕ.
6 Ανάθεση δικαστικών χειρισμών & έγκριση αμοιβής Νομικών Συμβούλων.
7 Ανάθεση δικαστικής επίδοσης &  έγκρισης αμοιβής Δικαστικής Επιμελήτριας.
8 Χειρισμός της με αριθμό 25/2021 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου.
9 Αίτηση υπαγωγής στο Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 

μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
10 Υποβολή αίτησης για την επέκταση του Προγράμματος του ΟΑΕΔ: «Επιχορήγηση 

Επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και
Περιφερειών, για την απασχόληση  μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών», για 
άλλους δώδεκα (12) μήνες.

11 Τοποθετήσεις και λοιπά θέματα προσωπικού.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

12 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
13 Έγκριση της  απόφασης με αριθμό 135/2021 του Γεν. Δ/ντη της  ΔΕΥΑΜΒ, για την  απ’ 

ευθείας ανάθεση διενέργειας τεστ Covid -19 στο προσωπικό της επιχείρησης
14 Απευθείας ανάθεση προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν. 4412/2016.
15 Τροποποίηση της  υπ’ αριθμ 482/2020 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ.
16 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 301/2020, 2020 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ, σχετικά με 

την εκτέλεση προμηθειών & υπηρεσιών.



17 Τροποποίηση της σύμβασης με αριθμό πρωτ.: 18870/21-12-2020 με τίτλο «Υπηρεσίες 
Υποστήριξης, Λειτουργίας Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού ΕΕΛ & 
Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ». 

18 Επέκταση της υπ’αριθμ πρωτ.: 22034/ 30-12-2019 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια 
πολυηλεκτρολυτών – αντιαφριστικών» κατά 10%.

19 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και τρόπου δημοπράτησης, για την
υπηρεσία: «Απολίπωση & Απόσμηση Δικτύου Αποχέτευσης - Βελτίωση χαρακτηριστικών 
εισερχόμενου λύματος - Μείωση παραγωγής αφυδατωμένης ιλύος», προϋπολογισμού 
552.000€, πλέον ΦΠΑ.

20 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και τρόπου δημοπράτησης, για την
υπηρεσία: «Διαχείριση αιτημάτων πολιρών – αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διοίκησης 
των δικτύων υποδομής», προϋπολογισμού 360.000€, πλέον ΦΠΑ.

21 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια  
9.000kgr Αντικαθαλωτικού για τις ανάγκες των μονάδων  αντίστροφης όσμωσης» 
προϋπολογισμού 49.500,00€, πλέον ΦΠΑ.

22 Έγκριση πρακτικού άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παρακολούθηση 
Θαλάσσιου και Αέριου Περιβάλλοντος στον Ευρύτερο χώρο Διάθεσης της Εκροής των 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 32.780,00€, 
πλέον ΦΠΑ.

23 Έγκριση πρακτικού άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες 
Αποκατάστασης Πρόσβασης στις Εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 
22.125,00 €, πλέον ΦΠΑ.

24 Έγκριση πρακτικού άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων
υλικών Χημικού Εργαστηρίου», προϋπολογισμού 13.300,00€, πλέον ΦΠΑ.

25 Έγκριση πρακτικών προσωρινού αναδόχου και ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρομαγνητικών 
παροχομέτρων σταθμημέτρων και μεταδοτών πίεσης», προϋπολογισμού 112.650,00€, 
πλέον ΦΠΑ.

26 Έγκριση πρακτικών προσωρινού αναδόχου και ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες Μονταδόρων – Ηλεκτροσυγκολλητών 
στις Εγκαταστάσεις Ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 40.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

27 Έγκριση πρακτικών προσωρινού αναδόχου και ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ανοξείδωτων 
δικτύων αντλιοστασίου περίσσειας ιλύος και αφρών και αντλιοστασίου προπαχυντών 
ιλύος ΕΕΛ Βόλου», προϋπολογισμού 31.970,00€, πλέον ΦΠΑ.

28 Έγκριση πρακτικών προσωρινού αναδόχου και ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ανυψωτικών και Μηχανημάτων 
Έργου για τις ανάγκες συντήρησης των ΕΕΛ» προϋπολογισμού 31.900,00 €, πλέον 
ΦΠΑ.

29 Έγκριση πρακτικών προσωρινού αναδόχου και ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια τριών (3) άνω εδράνων κοχλιών 
Αρχιμήδη των ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 30.000,00€, πλέον ΦΠΑ

30 Έγκριση πρακτικών προσωρινού αναδόχου και ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια δειγματοληπτών αποβλήτων – ΕΕΛ», 
προϋπολογισμού 19.500,00€, πλέον ΦΠΑ

31 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας  Δημοπρασιών για τη μειοδοτική 
Δημοπρασία με τίτλο « Μίσθωση ακινήτου ΔΕΥΑΜΒ»

32 Πρόταση συμψηφισμού ληξιπροθέσμων οφειλών ΔΕΥΑΜΒ προς Δήμου Βόλου. 
33 Συγκρότηση Εκτιμητικής επιτροπής κινητών πραγμάτων ή καταστροφής αντικειμένων, 

βάσει του ΠΔ 270/81 και Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή 
εκμίσθωση πραγμάτων της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2021.

34 Σύσταση επιτροπής  παροχής γνώμης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την καταστροφή
αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).

35 Σύναψη ειδικών συμβάσεων με ασκούμενους φοιτητές πρώην ΤΕΙ.
36 Διαπιστωτική πράξη μισθολογικής κατάταξης μεταταγμένου υπαλλήλου ΙΔΑΧ.
37 Ενημέρωση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών (σε συνέχεια των 

υπ’ αριθμ. 64/2017, 136/2018 & 339/2019 Αποφάσεων Δ.Σ.).
38 Χορήγηση Γονικής άδειας άνευ αποδοχών, ανατροφής  τέκνου.
39 Μετάταξη υπαλλήλου σε άλλη ειδικότητα της ίδιας κατηγορίας.
40 Απόσπαση εργαζομένου. 
41 Αποζημίωση ημερών κανονικής αδείας & repo λόγω οικειοθελούς αποχώρησης 

υπαλλήλων.
42 Αίτημα εργαζόμενου.

 



Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

43 Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της σύμβασης 
παροχής τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της 
υπηρεσίας στην επίβλεψη του χρηματοδοτούμενου υποέργου ‘Εκσυγχρονισμός του εσω-
τερικού δικτύου ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Ενοτήτων Βόλου και 
Νέας Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού’».

44 Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης του 
Έργου: «Νο63 -Επέκταση δικτύου ύδρευσης και κατασκευή νέων παροχών»,  προϋπο-
λογισμού 600.000,00€ πλέον Φ.Π.Α

45 Έγκριση Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης, όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και ψή-
φιση πίστωσης του  έργου:  «Νο 64 – Έργα υγειονομικής αναγνώρισης», προϋπολογι-
σμού 290.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.

46 Έγκριση τρόπου και ανάθεση σύμβασης ετήσιας τεχνικής υποστήριξης λογισμικού και 
μηχανογραφικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
της ΔΕΥΑΜΒ, συνολικής δαπάνης 18.800,00€, πλέον ΦΠΑ.

47 Έγκριση Σύναψης Σύμβασης Εκπροσώπησης Σταθμού ΑΠΕ της ΔΕΥΑΜΒ από Φορέα 
Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.).

48 Λήψη Απόφασης για την μείωση του τέλους σύνδεσης ακινήτου (δικαίωμα) με το δίκτυο 
Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ στον οικισμό Νέας Αγχιάλου Δ. Βόλου, σύμφωνα με το άρ-
θρο 96 Ν. 4685/2020.

49 Έγκριση Επειγουσών Πρόσθετων Εργασιών του Έργου: «Διαχείριση δικτύων αποχέτευ-
σης ομβρίων και ύδρευσης στη Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου ως Συνοδό του χρηματοδοτούμενου 
Υποέργου ‘Κατασκευή βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου Δ. 
Βόλου’».

50 Έγκριση Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «No 110 – Επέκταση δικτύου αποχέτευσης 
και κατασκευή νέων διακλαδώσεων».

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ     ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

51 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Νο118 – Συντήρηση και Απόφραξη 
Δικτύων Αποχέτευσης» σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και της 1ης Σ.Σ.

52 Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού, τρόπου δημοπράτησης, για την 
«Προμήθεια Ανταλλακτικών Εξαρτημάτων Συστήματος απολύμανσης UV των ΕΕΛ της 
ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 32.836,00 €, πλέον ΦΠΑ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΡΗΣ

ΚΟΙΝ.: Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

1. Στεφόπουλος Χρήστος
2. Μποντού Τοκαλή Γεωργία
3. Χάλαρη Σοφία
4. Τζούνης Ευθύμιος
5. Καπουρνιώτης Μιχαήλ
6. Μήτρου Βιολέττα
7. Ακρίβος Αθανάσιος
8. Καλόγηρος Μιλτιάδης
9. Τσίχλας Γεώργιος 
10. Καπουρνιώτης Αναστάσιος
11. Μακρυγιάννης Γεώργιος


