
                                                                                          

 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελιςςοχώρι, 13-5-2020 
ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 637 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ                                 
                                                                         
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                                Σακτικήσ  υνεδρίαςησ  7η    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.  Καζαντζύδησ  Χαρϊλαμποσ 
3) Μϋλοσ  κ.  Δρόςου  Ευαγγελύα 
4) Μϋλοσ  κ.  Τερζόσ  Χρόςτοσ 
5) Μϋλοσ  κ.  Καραςτερύου  Ευϊγγελοσ 
6) Μϋλοσ  κ.  Μαντϊ  Βαςιλεύα 
7) Μϋλοσ  κ.  Κουγιούνησ  Αντώνιοσ 
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  18  Μϊιου  ημϋρα Δευτϋρα και ώρα 
18:00 μ.μ. για ςυζότηςη και  λόψη  αποφϊςεων επύ των εξόσ θεμϊτων : 
 
1. Συζότηςη  και λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  5ησ  αναμόρφωςησ  προώπολογιςμού. 
2. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  εύςπραξησ  εςόδων  υπϋρ  Τρύτων  από  τισ  Δημόςιεσ  Οικονομικϋσ  
Υπηρεςύεσ. 
3.  Συζότηςη και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  πρακτικού  επιτροπόσ  αξιολόγηςησ  για  την  ανϊδειξη  
αναδόχου  του  ϋργου  με  τύτλο  :  "Αντικατϊςταςη  γεώτρηςησ  ςτην  θϋςη  Φρϊγμα  τησ  Τ.Κ. 
Νεοχωρούδασ  τησ  Δ.Ε. Καλλιθϋασ". 
4. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  9ου  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. 
5. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  17ου  λογαριαςμού  του  ϋργου  "'Έργα  αποχϋτευςησ  
οικιςμών  Πενταλόφου  και  Νεοχωρούδασ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ  διευρυμϋνου  Δόμου  
Ωραιοκϊςτρου",  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
6. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  1ου  και  τελικού  λογαριαςμού  τησ  Τοπογραφικόσ  
Μελϋτησ  Εξωτερικού  αγωγού  ύδρευςησ  από  την  νϋα  γεώτρηςη  ςτην  θϋςη  "Νηπιαγωγεύο"  ϋωσ  
την  δεξαμενό  "Σταμ  Πϋτρα",  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
7.  Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  παραλαβόσ  μελϋτησ  με  τύτλο  "Γεωφυςικό  μελϋτη  για  τον  
εντοπιςμό  θϋςεων  ανόρυξησ  υδρευτικών  γεωτρόςεων  ςτην  Δημοτικό  Ενότητα  Καλλιθϋασ". 
8. Συζότηςη  και λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.   17/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  με  τύτλο  : 
"Προμόθεια  εξοπλιςμού  και  υπηρεςύεσ  μετϊπτωςησ  βϊςησ  δεδομϋνων",  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  
πύςτωςησ. 
9. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  18/2020 τεχνικόσ  ϋκθεςησ  με  τύτλο  : 
"Επιςκευό  και  ςυντόρηςη  κτιρύου  (χώρου  ςτϋγαςησ  τησ  ΔΕΥΑΩ)",  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  
πύςτωςησ. 
10. Συζότηςη  και   λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ υπ'  αρ.  19/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  με  τύτλο  : 
"Υπηρεςύεσ  εςωτερικού  ελϋγχου",  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
11. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  20/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  με  τύτλο : 
"Αποκατϊςταςη  οδών  από  βλϊβεσ",  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 



12. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  21/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  με  τύτλο  :   
"Καταςκευό  ιδιωτικών  παροχών  αποχϋτευςησ",  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
13. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  22/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  με  τύτλο  :  
"Προμόθεια  επύπλων",  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
14. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ   ςύμβαςη  ςυνεργαςύασ  για  την  παροχό  υπηρεςιών  
"CALL  CENTER". 
15. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ανϊθεςησ  ϋγκριςησ  ανανϋωςησ  περιβαλλοντικών  όρων  τησ  
Ε.Ε.Λ. 
16. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ ϋγκριςησ  αποφϊςεων  Προϋδρου. 
17. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  υπόδειξη  επιτροπόσ  για  την  διενϋργεια  διαδικαςιών  ςύναψησ  
ςυμβϊςεων  προμηθειών  και  υπηρεςιών  των  ϊρθρων  27  & 117  του  Ν. 4412/2016  ϊνω  του  
ποςού  των  60.000,00 ευρώ  (ανοικτόσ  ό διεθνόσ  διαγωνιςμόσ). 
18. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ    αύτημα  μετακύνηςησ  του  υπϊλληλου  Στοώλη  Δημητρύου  ςτην  
Δ.Ε.Υ.Α.Ωραιοκϊςτρου. 

 
 
                                                                                                                                   Ο  Πρόεδροσ  

                                                             
    

                                                                      Μαρμαρίδησ  ταύροσ 


