
                                                                                          

 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελιςςοχώρι, 11-2-2020 
ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 216 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ                                 
                                                                         
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                                Σακτικήσ  υνεδρίαςησ  2η    του  Διοικητικού υμβουλίου  
                                    Δημοτικήσ Επιχείρηςησ   Ύδρευςησ – Αποχέτευςησ Ωραιοκάςτρου 
 

           Προσ : Τα μϋλη του Δ.Σ.  τησ  Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 
1) Μϋλοσ  κ.  Δημητριϊδου  Σοφύα    
2) Μϋλοσ  κ.  Μαρμαρύδησ  Σταύροσ 
3) Μϋλοσ  κ.  Δρόςου  Ευαγγελύα 
4) Μϋλοσ  κ.  Τερζόσ  Χρόςτοσ 
5) Μϋλοσ  κ.  Καραςτερύου  Ευϊγγελοσ 
6) Μϋλοσ  κ.  Μαντϊ  Βαςιλεύα 
7) Μϋλοσ  κ.  Παπαδόπουλοσ  Νικόλαοσ 
8) Μϋλοσ  κ.  Μπϊρμπασ  Γεώργιοσ 
9)   Μϋλοσ  κ.  Βαρδαλό  Ολυμπύα 
10) Μϋλοσ  κ. Μόςχοσ  Βαςύλειοσ 

      
           Σασ προςκαλώ ςε τακτικό ςυνεδρύαςη που θα γύνει ςτην  αύθουςα  δημοτικού  ςυμβουλύου  
του  κοινοτικού  καταςτόματοσ  του  Δόμου  Ωραιοκϊςτρου, την  17  Φεβρουαρύου  ημϋρα 
Δευτϋρα και ώρα 18:00 μ.μ. για ςυζότηςη και  λόψη  αποφϊςεων επύ των εξόσ θεμϊτων : 
 

1. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  1ησ  αναμόρφωςησ  προώπολογιςμού. 
2. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ςυμπλόρωςησ  τησ  υπ'  αρ.  95/2019  απόφαςησ  

ςυμβουλύου  για  εξουςιοδότηςη  ςυναλλαγών  ςτο  e-banking  τησ  Τρϊπεζασ  EUROBANK. 
3. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  1/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  για  την  

ανϊθεςη  "Προμόθεια  υποχλωριώδεσ  νατρύου" και   ψόφιςη  πύςτωςησ. 
4. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ   ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  2/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  για  

την ανϊθεςη  "Εργαςύεσ  παροχόσ  υπηρεςύων  λογιςτικού  γραφεύου"  και  ψόφιςη  
πύςτωςησ. 

5. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  3/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  για  την  
ανϊθεςη  " Υπηρεςύεσ  επιςκευόσ  υδραυλικών  ςυςτημϊτων  και  υδραυλικϋσ  εργαςύεσ  ςε  
αντλιοςτϊςια  τησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ"  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

6. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  4/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  για  την  
ανϊθεςη  " Υπηρεςύεσ  επιςκευόσ  υδραυλικών  ςυςτημϊτων  και  υδραυλικϋσ  εργαςύεσ  ςε  
αντλιοςτϊςια  τησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ"  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

7. Συζότηςη  και  λόψη απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ. 5/20120  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  για  την  
ανϊθεςη  "Συντόρηςη  επιςκευό  γεωτρόςεων  ςτην  Δημοτικό  Ενότητα  Μυγδονύασ" και  
ψόφιςη  πύςτωςησ. 

8. Συζότηςη  και  λόψη απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ. 6/20120  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  για  την  
ανϊθεςη  "Συντόρηςη  επιςκευό  γεωτρόςεων  ςτην  Δημοτικό  Ενότητα  Καλλιθϋασ"  και  
ψόφιςη  πύςτωςησ. 

9. Συζότηςη και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  7/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  - 
προεκτύμηςη  αμοιβόσ  για  την  ανϊθεςη  "Γεωφυςικό  μελϋτη  για  την  ανϊδειξη  
γεωτρόςεων  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ"  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

10. Συζότηςη και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ. 8/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  - 
προεκτύμηςη  αμοιβόσ  για  την  ανϊθεςη  "Γεωφυςικό  μελϋτη  για  την  ανϊδειξη  
γεωτρόςεων   Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ"  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

11. Συζότηςη  και  λόψη απόφαςησ  ϋγκριςησ τησ  υπ'  αρ. 9/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  για  την  
ανϊθεςη  "Συντόρηςη  επιςκευό  αντλιοςταςύων  αποχϋτευςησ"  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 



12. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  10/2020 τεχνικόσ  ϋκθεςησ  για  
την  ανϊθεςη  "Συντόρηςη  επιςκευό  Εγκατϊςταςη  Επεξεργαςύασ  Λυμϊτων" και  ψόφιςη  
πύςτωςησ. 

13. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  11/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  για  
την  ανϊθεςη  "Συντόρηςη  επιςκευό  αντλητικών   ςυγκροτημϊτων  ύδρευςησ"  και  
ψόφιςη  πύςτωςησ. 

14. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  12/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  για  
την  ανϊθεςη  "Προμόθεια  αντλητικών  ςυγκροτημϊτων"  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

15. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  αποφϊςεων  Προϋδρου. 
16. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  καθιϋρωςη  υπερωριακόσ  απαςχόληςησ  τακτικού  

προςωπικού. 
17. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  7ου  λογαριαςμού  του  ϋργου  "Ενοπούηςη - 

επϋκταςη  υφιςτϊμενου  υδρευτικού  δικτύου  τησ  Τ.Κ.  Μελιςςοχωρύου  με  τα  υδρευτικϊ  
δύκτυα  τησ  Δ.Κ.  Λητόσ  και  τησ  Δ.Κ.  Δρυμού  για  την  βελτύωςη  τησ  ποιότητασ  και  
ποςότητασ  πόςιμου  νερού  ςτισ  Δημοτικϋσ  Κοινότητεσ  τησ  Δ.Ε.  Μυγδονύασ  του  Δόμου  
Ωραιοκϊςτρου,  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
 

 
                                                                                                                                     Ο  Πρόεδροσ  

                                                             
     

                                                                      Σςακίρησ  Παντελεήμων 


