
                                                                                          
 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελισσοχώρι,  16-5-2017 

ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 682 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ     

 
 
 

                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  
                                                Σακτική   υνεδρίαση  5η    του  Διοικητικού υμβουλίου  
                                    Δημοτικής Επιχείρησης   Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου 
 

           Προς : Τα μέλη του Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 
1) Mέλος  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  22η  Mαϊου  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 
18:00 μ.μ. για συζήτηση και  λήψη  αποφάσεων επί των εξής θεμάτων : 
 

1. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  παράτασης  του  χρόνου  εκπόνησης  της τοπογραφικής 
μελέτης  "Βελτίωση  της  ποιότητας  και  ποσότητας  πόσιμου  νερού  στις  Δημοτικές  Κοινότητες  
της  Δ.Ε.  Καλλιθέας  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου". 

2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  παράτασης  του  χρόνου  εκπόνησης  της  υδρογεωλογικής  
μελέτης  "Βελτίωση  της  ποιότητας  και  ποσότητας  πόσιμου  νερού  στις  Δημοτικές  Κοινότητες  
της  Δ.Ε.  Μυγδονίας  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου". 

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  παράτασης  του  χρόνου  εκπόνησης  της  περιβαλλοντικής 
μελέτης   "Βελτίωση  της  ποιότητας  και  ποσότητας  πόσιμου  νερού  στις  Δημοτικές  Κοινότητες  
της  Δ.Ε.  Καλλιθέας  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου". 

4. Συζήτηση  και  λήψη  απόφαση  παράτασης  του  χρόνου  εκπόνησης  της  υδρογεωλογικής  
μελέτης  "Βελτίωση  της  ποιότητας  και  ποσότητας  πόσιμου  νερού  στις  Δημοτικές  Κοινότητες  
της  Δ.Ε.  Καλλιθέας  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου". 

5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  4ης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού. 
6. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  ανάθεση  

υπηρεσιών  ορκωτών  λογιστών για  την  χρήση  2015 και  2016. 
7. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ϋγκριςη  ψόφιςη  πύςτωςησ  εξόδων  για  την  μετϊβαςη  

Προϋδρου  και  μϋλουσ  ςτην  Άρτα. 
8. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  «Εξουσιοδότηση του Προέδρου για απευθείας ανάθεση 

εκτάκτων προμηθειών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 10.000,00 €». 
9. 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  


