
                                                                                          
 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελισσοχώρι,   28-6-2017 

ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 955 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ     

 
 
 

                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  
                                                Σακτική   υνεδρίαση  6η    του  Διοικητικού υμβουλίου  
                                    Δημοτικής Επιχείρησης   Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου 
 

           Προς : Τα μέλη του Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 
1) Aντιπρόεδρο  κ. Βαμβάκη - Λιμπατέ Χριστίνα 
2) Μέλος  κ.  Δίγκαλη  Θωμά  
3) Μέλος  κ.  Τερζή  Χρήστο 
4) Μέλος  κ.  Δουδουλάκα  Γρηγόριο 
5) Μέλος  κ.  Τσιτούκη  Χρήστο 
6) Μέλος  κ.  Σακαλή  Χρυσούλα 
7) Μέλος  κ.  Βλαχονικόλα  Φωτεινή 
8) Μέλος  κ.  Παπαχρήστο  Νικόλαο 
9) Μέλος  κ.  Γκότση  Δημήτριο 
10) Μέλος  κ.  Παπαδόπουλο  Ιωακείμ 

     Κοιν.  Δήμαρχο  Δήμου  Ωραιοκάστρου  κ. Γαβότση  Αστέριο 
           Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα  γραφεία  της  Δημοτικής  Κοινότητας 
Μελισσοχωρίου  (κτίριο  Κοινότητας  Μελισσοχωρίου),   την  3η  Ιουλίου  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 
μ.μ. για συζήτηση και  λήψη  αποφάσεων επί των εξής θεμάτων : 
 

1. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  πρόσληψης  εκτάκτου  προσωπικού  εποχικών  ή  
πρόσκαιρών  αναγκών.   

2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  1η  εντολή  πληρωμής  της  μελέτης  "Μελέτη  
περιβαλλοντικών  επιπτώσεων ενοποίησης   - επέκτασης  υφιστάμενου  υδρευτικού  δικτύου  της  
Τ.Κ.  Μελισσοχωφρίου  Δ.Κ. Λητής  και  Δ.Κ. Δρυμού,  Δήμου  Μυγδονίας"  στα  πλαίσια  της  
μελέτης  "Βελτίωση  της  ποιότητας  και  ποσότητας  πόσιμου  νερού  στις  Δημοτικές  Κοινότητες  
της  Δ.Ε. Μυγδονίας  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου". Ψήφιση  πίστωσης. 

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  αποδοχής  ποσού  100.000,00  ευρώ  από  τον  Δήμο  
Ωραιοκάστρου. 

4. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκριση συνεργασίας με  Τραπεζικό ίδρυμα  στο πεδίο του 
εκσυγχρονισμού του μηχανισμού εισπράξεων οφειλών μέσω ενός αυτοματοποιημένου 
ηλεκτρονικού κυκλώματος εισπράξεων και εξουσιοδότηση Προέδρου για υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης». 

5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  5ης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού.  
6. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  παραλαβής  τοπογραφικής  μελέτης  για  την  "Βελτίωση  της  

ποιότητας  και  ποσότητας  πόσιμου  νερού  στις  Δημοτικές  Κοινότητες  της  Δ.Ε. Μυγδονίας  
του  Δήμου  Ωραιοκάστρου". 

7. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ακύρωσης  της  υπ'  αρ. 20/2017  απόφασης  του  διοικητικού  
συμβουλίου.   

8. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ'  αρ.  24/2017  μελέτης  για  την  προεκτίμηση  
αμοιβής  με  τίτλο  "Υδραυλική  μελέτη  προσαρμογής  υφιστάμενης  μελέτης  (τμήμα  
υπολειπόμενων  δικτύων)  ακαθάρτων  υδάτων  οικισμού  Μελισσοχωρίου  στο  ήδη  
κατασκευασθέν  τμήμα  αποχετευτικού  δικτύου".  Απ'  ευθείας  ανάθεση  της  υπηρεσίας.  
Ψήφιση  πίστωσης. 

9. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ'  αρ.  25/2017  μελέτης  για  την  προεκτίμηση  
αμοιβής  με  τίτλο  "Ηλεκτρομηχανολογική  μελέτη  προσαρμογής  υφιστάμενης  μελέτης    
(τμήμα  υπολειπόμενων  δικτύων)  ακαθάρτων  οικισμού  Μελισσοχωρίου  στο  ήδη  
κατασκευασθέν  τμήμα  αποχετευτικού  δικτύου".  Απ΄ ευθείας  ανάθεση  της  υπηρεσίας.  
Ψήφιση  πίστωσης. 



10. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  δαπάνης,  έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  της  
υπ'  αρ.  26/2017  μελέτης  με  τίτλο  "Συντήρηση επισκευή  δικτύου  ύδρευσης  αποχέτευσης  
Δημοτικής  Ενότητας  Μυγδονίας".  Καθορισμός  των  όρων  διαγωνισμού.  Ψήφιση  πίστωσης. 

11. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ορισμού  μελών  επιτροπής  παραλαβής  της  μελέτης  
"Συντήρηση επισκευή  δικτύου  ύδρευσης  αποχέτευσης  Δημοτικής  Ενότητας  Μυγδονίας".   

12. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ'  αρ.  28/2017  μελέτης  για  την  προεκτίμηση  
αμοιβής  για το έργο: «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από το αντλιοστάσιο 
"ΠΗΓΑΔΙ" έως την κεντρική Δεξαμενή  "Τσουκες"  για την ύδρευση της δ.κ. Δρυμού.  Απ'  
ευθείας  ανάθεση.  Ψήφιση  πίστωσης. 

13. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ'  αρ.   29/2017  τεχνικής  έκθεσης  για  τις  
εργασίες  παροχής  "Συντήρηση - επισκευή  ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού Δημοτικής  
Ενότητας  Καλλιθέας. Απ'  ευθείας  ανάθεση  της  παροχής  και  ψήφιση  πίστωσης. 

14. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ΄ αρ.  30/2017  τεχνικής  έκθεσης  για  την  
προμήθεια  "Υδραυλικά  είδη,  σωλήνες  και  χυτοσιδηρά  υλικά".  Απ'  ευθείας  ανάθεση  και  
ψήφιση  πίστωσης. 

15. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  δαπάνης,  έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  της  
υπ'  αρ. 31/2017  μελέτης  με  τίτλο  "Συντήρηση επισκευή  δικτύου    αποχέτευσης  Δημοτικής  
Ενότητας  Καλλιθέας".  Καθορισμός  των  όρων  διαγωνισμού.  Ψήφιση  πίστωσης. 

16. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ορισμού  μελών  επιτροπής  παραλαβής  της  μελέτης  
"Συντήρηση επισκευή  δικτύου    αποχέτευσης  Δημοτικής  Ενότητας  Καλλιθέας".   

17. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  υποχρεωτικής  καταβολής  τελών  σύνδεσης  αποχέτευσης  
στην  Δημοτική  Ενότητα  Μυγδονίας. 

18. Συζήτηση  και  λήψη  απόφαση  διαφόρων  αιτήσεων  ύδρευσης  -  αποχέτευσης. 
 

Σας  ενημερώνουμε  ότι  οι  εισηγήσεις  των  θεμάτων   βρίσκονται  στα  γραφεία  της  Επιχείρησης   σε  
εργάσιμες  μέρες  και  ώρες,  τις οποίες  μπορείτε  να  μελετήσετε  ή  να  λάβετε  φωτοαντίγραφα.                                       
 
 
                                                                                                                         Ο  Πρόεδρος  

                   
                                               

                                                                      Νικόλαος  Παπαδόπουλος  


