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   ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

                           9η Παρ. Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 1, Τ.Κ. 49100  ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΗΛ.: 26610 – 43719, 42362, FAX: 26610 44110  

  
                                            ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
          
       ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.       Κέρκυρα,        19-12-2022   

                                   Αριθμ. Πρωτ.:  12686 
            Προς: 

   Τα μέλη Δήμου Βόρειας Κέρκυρας :  
1) κ. Γεώργιο Μαχειμάρη                - Αντιπρόεδρο 
2) κ. Νικόλαο Μουζακίτη  -  Μέλος               
3) κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη  -  Μέλος          
4) κ. Σπυρίδωνα Ασπιώτη       -  Μέλος  

           Τα μέλη Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων:  
5) κ. Παναγιώτα Τζάννε                 - Μέλος   
6) κ. Χρυσούλα Τόμπρου-Γκίνη -  Μέλος               
7) κ. Βασίλειο Αργυρό       -  Μέλος          
8) κ. Βασίλειο Μελίδη       -  Μέλος                 
9) κ. Ιωάννη Τρεπεκλή    -  Μέλος  
10) κ. Τηλέμαχο-Μιλτιάδη Βασιλάκη    -  Μέλος    
11) κ. Χρύσανθο Σαρλή   -  Μέλος           
12) κ. Γεώργιο Αρμενιάκο   -  Μέλος    
13) κ. Σπυριδούλα Μαργαρίτου  -  Mέλος   

 Τα μέλη Δήμου Νότιας Κέρκυρας :  
14) κ. Κωνσταντίνο Λέσση           - Μέλος   
15) κ. Διονύσιο Μίαρη   -  Μέλος               
16) κ. Νικόλαο Γκούση   -  Μέλος          

Τον εκπρόσωπο Τ.Ε.Ε. Κέρκυρας:  
17) κ.Κωνσταντίνο Αλαμάνο   -  Μέλος          

Τον εκπρόσωπο εργαζομένων της Επιχείρησης:  
18) κ.Σουέρεφ Ανδρέα   -  Μέλος          

 
Κοιν/ση :      1. Γεν. Δ/ντή ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. κ.Χαραλαμπάκη Κων/νο 
     2. Νομικό Σύμβουλο ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.  

                 Ε ν τ α ύ θ α 

 

       ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του  Δ.Σ.  ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ . 

 

 Έχοντας υπόψη: 
α) Άρθρο 4 Ν.1069/1980 όπως ισχύει σήμερα. 
β)  Το άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018), 
γ)  Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες 
διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και  την με 
αριθμ.πρωτ.18318/13.03.2020 (ΑΓΑ:9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, 

 δ)  Την υπ΄αριθμ. 46731/13-7-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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 ε)  Το άρθρο 78 του ν.4954/2022 σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι κατά το διάστημα ισχύος 
των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων 

των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών 
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: 
α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του 

άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), 
β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
γ) είτε δια ζώσης, 
δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. 

 
 καλείστε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί την 23η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην 
Αίθουσα «ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ» (Παλαιόπολη Μον-Ρεπό) για τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα παρακάτω θέματα :  
 

1. Τροποποίηση Προγράμματος Κατασκευής Έργων ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. και Αναμόρφωση 
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. 

2. Επικαιροποίηση 5ετούς Σχεδίου δράσης ύδρευσης-αποχέτευσης στην ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δήμων 
Κέρκυρας (2023). 

3. Έγκριση Προγράμματος Κατασκευής Έργων ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. έτους 2023. 
4. Έγκριση Προϋπολογισμού της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. Οικ. Έτους 2023. 
5. Αίτηση χρηματοδότησης του έργου ΄΄ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΠΙΘΑΝΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ΄΄ του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

6. Παράταση συμβάσεων προσωπικού απασχολούμενου σε έργο με τίτλο «Παρακολούθηση 
και Έλεγχος περιφερειακών υδραγωγείων Κέρκυρας και δημιουργία ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας ισοζυγίου νερού και διαρροών» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006226» το 
οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. 

7. Έκδοση απόφασης για την ηλεκτροδότηση Α/Σ οικισμού Αγίου Ιωάννη.  
8. Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης για την ΄΄Μίσθωση μηχανημάτων έργων 

συντηρήσεων δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης ετών 2023-2024’’. 
9. Έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεσης μετά από κατάθεση προσφορών για την 

«Προμήθεια επιβατικού οχήματος». 
10. Έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεσης μετά από κατάθεση προσφορών για την 

«Αποστολή λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης Τομέων Βορρά». 
11. Έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεσης μετά από κατάθεση προσφορών για την «Έργα 

Ανανέωσης ΕΕΛ Αγίου Μάρκου». 
12. Έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεσης μετά από κατάθεση προσφοράς για την 

«Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση μονάδων αποσκλήρυνσης νερού». 
13. Αίτημα Σωματείου Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για τη χορήγηση παροχών ειδών ρουχισμού 

έτους 2022. 
14. Ανάθεση στον Δικηγόρο κ.Παναγιώτη Ζυγούρη του Κωνσταντίνου, Νομικό Σύμβουλο της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) για την σύνταξη τριών (3) νομικών 
γνωμοδοτήσεων. 

15. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή έτους 2022, επιστροφή 
υπολοίπου ποσού και απαλλαγή υπολόγου. 
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16. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης της υπ΄αριθμ.5453/22-6-2022 σύμβασης για τις 
«Εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Παρελίων» αναδόχου Αγουρίδη 
Αδ. Γεωργίου.    

17. Αίτημα χορήγησης παράτασης της υπ΄αριθμ.11392/10-11-2022 σύμβασης για την 
«Αντικατάσταση γεώτρησης στη θέση ΄΄Γυαλού΄΄ Καρουσάδων» αναδόχου Παναγιώτη 
Ι.Πολίτη.    

18. Αίτημα χορήγησης παράτασης της υπ΄αριθμ.10845/31-10-2022 σύμβασης για την για την 
«Προμήθεια εργαλείων για τα συνεργεία Κέντρου της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.» αναδόχου εταιρείας 
ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε. 

19. Αίτημα χορήγησης παράτασης της υπ΄αριθμ.10653/25-10-2022 σύμβασης για την 
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Κερκυραίων» αναδόχου εταιρείας TOP 
ELECTRONICS COMPONENTS.    

20. Αίτημα παραίτησης κ.Βενέτη Άγγελου του Αντωνίου Δ.Ε. Κλητήρα, εργαζόμενου 
ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., λόγω συνταξιοδότησης. 

21. Αίτημα πρακτικής άσκησης της κ.Χανδρινού Χριστίνας του Δημητρίου φοιτήτριας του 
Τμήματος  Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 
1. Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:Presence.gov.gr. Η υπηρεσία 

e:Presence.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου να 
οργανώνουν και να πραγματοποιούν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται 
από υψηλή ασφάλεια, ποιότητα και αλληλεπίδραση. 

2. Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να 
γίνει με τις παρακάτω συσκευές: 
α)  Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, 

μικρόφωνο και κάμερα. 
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση 

ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας. 
γ) Android Tablet ή Apple Ipad 
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone. 

3. Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς 
σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην 
τηλεδιάσκεψη. 

4. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη 
συνεδρίαση, μπορούν οι σύμβουλοι να απευθύνονται καλώντας τον αριθμό τηλεφώνου 
2661043719 (Αρμόδιος: κ.Ελευθέριος Σαρακηνός), κατά το διάστημα πριν την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

5. Αναλυτικές οδηγίες και ο σύνδεσμος για την συμμετοχή σας θα σας κοινοποιηθούν μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την πλατφόρμα e:Presence.gov.gr. Για 

να συμμετέχετε σε τηλεδιασκέψεις του e:Presence είναι απαραίτητο να έχετε εγκαταστήσει 

το Zoom Client for Meetings. 

6. Για την διευκόλυνση σας οι εισηγήσεις και οι αναλυτικές μελέτες για τα θέματα των 

τεχνικών υπηρεσιών της συνεδρίασης βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίκτυο στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://drive.google.com/drive/folders/1S8k9QqAtVgQig5bKRaPGr0wbzqpoUGi2 

7. Κατ’ εφαρμογή:  

Α) της 78ης Εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24.6.2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις 

στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», 

https://www.epresence.gov.gr/
https://www.epresence.gov.gr/
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://drive.google.com/drive/folders/1S8k9QqAtVgQig5bKRaPGr0wbzqpoUGi2
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Β) του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α' 136/09.07.2022) περ. δ’, η συνεδρίαση 

λαμβάνει χώρα δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση συμμετοχής δια ζώσης, 

η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. 

                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 
 
 

 

                                                           Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου 
        Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας &  Διαποντίων Νήσων  
 
 


