
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                          ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ, 22/07/2011
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                         Αρ. Πρωτ. : 48
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
                                                  Συνεδρίαση   2η

Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου

                                                 Προς : Τα μέλη του Δ.Σ.
                                                 της Δημοτικής Επιχείρησης 
                                                 Ύδρευσης  Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου

      Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της 
Δημοτικής Κοινότητας Λητής, την 03/08/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

1. Ορισμός  μελών  επιτροπών :  α)  διενέργειας  διαγωνισμού,  β)  
διενέργειας  δημοπρασιών  έργου,   γ)  διενέργειας  προμήθειας  υλικών  και  
μηχανημάτων  δ)  παραλαβής  προμηθειών  υλικών και μηχανημάτων  και  
καλής  εκτέλεσης  εργασιών  ΕΚΠΟΤΑ  και  Π.Δ. 28/80,  ε)   παραλαβής   
έργων  με  μελέτη,  ζ)  παραλαβής  έργων  χωρίς  μελέτη,  η)  διαπίστωσης  
ζημιών,  θ)  απογραφής  υλικών  και  σφράγισης  λόγω  χρεών,  ι) 
αντιμετώπισης  προβλημάτων  από  κατασκευή  αποχέτευσης,  κ)  
πρόσληψης  προσωπικού. 

  2.  Ορισμός  τακτικού  εκπροσώπου  και  του  αναπληρωτή  του  στην  Κοινή  
       Επιτροπή  του  Άρθρου   5  της  από  11-9-2009  Προγραμματικής   
       Σύμβασης  για  την  υλοποίηση  της  Πράξης  (Έργου)  με  τίτλο :                      
       «Κατασκευή  εσωτερικών  δικτύων  αποχέτευσης  αντλιοστασίων  και     
       καταθλιπτικών  αγωγών  των  οικισμών  Λητής  και  Μελισσοχωρίου  Δήμου  
       Μυγδονίας».

3. Έγκριση  ορισμού – υπολόγου  διαχειριστή  του  έργου :  «Κατασκευή       
        εσωτερικών  δικτύων  αποχέτευσης,  αντλιοστασίων  και  καταθλιπτικών   
       αγωγών  των  οικισμών  Λητής  και  Μελισσοχωρίου  Δήμου  Μυγδονίας».  

4. Έγκριση  διαπιστωτικής  πράξης  μεταφοράς  προσωπικού,  από ΔΕΥΑ 
Καλλιθέας  και  ΔΕΥΑ  Μυγδονίας  στη  ΔΕΥΑ  Ωραιοκάστρου.



5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  την  υπογραφή  συμφωνητικού  
παροχής  υπηρεσιών  λογιστικής  υποστήριξης.

6. Ορισμός  αποζημίωσης  Προέδρου,  Αντιπροέδρου  και  μελών  Διοικητικού  
Συμβουλίου. 

7. Σύμβαση  με  Ελληνικά  Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)  για  την  είσπραξη  
λογαριασμών  ύδρευσης  -  αποχέτευσης.

8. Έκδοση  λογαριασμών  ύδρευσης – αποχέτευσης  μέχρι  το Α΄ Εξάμηνο  
2011,  λόγω  συγχώνευσης.  

9. Έγκριση  μεταβολών  υφιστάμενου  δανείου  της  ΔΕΥΑ Μυγδονίας   Ν. 
Θεσσαλονίκης

10.Έγκριση  Τεχνικού  Προγράμματος  2011.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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                                                  Συνεδρίαση   2η

Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης


Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου

                                                 Προς : Τα μέλη του Δ.Σ.


                                                 της Δημοτικής Επιχείρησης 


                                                 Ύδρευσης  Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου

      Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Λητής, την 03/08/2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:


1. Ορισμός   μελών  επιτροπών :  α)  διενέργειας   διαγωνισμού,  β)  διενέργειας  δημοπρασιών  έργου,   γ)  διενέργειας  προμήθειας  υλικών  και  μηχανημάτων  δ)  παραλαβής  προμηθειών  υλικών και μηχανημάτων  και  καλής  εκτέλεσης  εργασιών  ΕΚΠΟΤΑ  και  Π.Δ. 28/80,  ε)   παραλαβής   έργων  με  μελέτη,  ζ)  παραλαβής  έργων  χωρίς  μελέτη,  η)  διαπίστωσης  ζημιών,  θ)  απογραφής  υλικών  και  σφράγισης  λόγω  χρεών,  ι) αντιμετώπισης  προβλημάτων  από  κατασκευή  αποχέτευσης,  κ)  πρόσληψης  προσωπικού. 

  2.  Ορισμός  τακτικού  εκπροσώπου  και  του  αναπληρωτή  του  στην  Κοινή  


       Επιτροπή  του  Άρθρου   5  της  από  11-9-2009  Προγραμματικής   


       Σύμβασης  για  την  υλοποίηση  της  Πράξης  (Έργου)  με  τίτλο :                      


       «Κατασκευή  εσωτερικών  δικτύων  αποχέτευσης  αντλιοστασίων  και     


       καταθλιπτικών  αγωγών  των  οικισμών  Λητής  και  Μελισσοχωρίου  Δήμου  


       Μυγδονίας».


3. Έγκριση  ορισμού – υπολόγου  διαχειριστή  του  έργου :  «Κατασκευή       


        εσωτερικών  δικτύων  αποχέτευσης,  αντλιοστασίων  και  καταθλιπτικών   


       αγωγών  των  οικισμών  Λητής  και  Μελισσοχωρίου  Δήμου  Μυγδονίας».  

4. Έγκριση  διαπιστωτικής  πράξης  μεταφοράς  προσωπικού,  από  ΔΕΥΑ Καλλιθέας  και  ΔΕΥΑ  Μυγδονίας  στη  ΔΕΥΑ  Ωραιοκάστρου.

5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  την  υπογραφή  συμφωνητικού  παροχής  υπηρεσιών  λογιστικής  υποστήριξης.

6. Ορισμός  αποζημίωσης  Προέδρου,  Αντιπροέδρου  και  μελών  Διοικητικού  Συμβουλίου. 


7. Σύμβαση  με  Ελληνικά  Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)  για  την  είσπραξη  λογαριασμών  ύδρευσης  -  αποχέτευσης.


8. Έκδοση  λογαριασμών  ύδρευσης – αποχέτευσης  μέχρι  το Α΄ Εξάμηνο  2011,  λόγω  συγχώνευσης.  


9. Έγκριση  μεταβολών  υφιστάμενου  δανείου  της  ΔΕΥΑ Μυγδονίας   Ν. Θεσσαλονίκης


10. Έγκριση  Τεχνικού  Προγράμματος  2011.


              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ


