
                                                                                          

 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελιςςοχώρι,   24-10-2018 
ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 1382 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ     

 
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                               Σακτικήσ   υνεδρίαςη  12η    του  Διοικητικού υμβουλίου  
                                    Δημοτικήσ Επιχείρηςησ   Ύδρευςησ – Αποχέτευςησ Ωραιοκάςτρου 
 

           Προσ : Τα μϋλη του Δ.Σ.  τησ  Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 
1) Aντιπρόεδρο  κ. Βαμβϊκη - Λιμπατϋ Χριςτύνα  
2) Μϋλοσ  κ.  Δύγκαλη  Θωμϊ  
3) Μϋλοσ  κ.  Τερζό  Χρόςτο 
4) Μϋλοσ  κ.  Δουδουλϊκα  Γρηγόριο 
5) Μϋλοσ  κ.  Τςιτούκη  Χρόςτο 
6) Μϋλοσ  κ.  Σακαλό  Χρυςούλα 
7) Μϋλοσ  κ.  Βλαχονικόλα  Φωτεινό 
8) Μϋλοσ  κ.  Παπαχρόςτο  Νικόλαο 
9) Μϋλοσ  κ.  Γκότςη  Δημότριο 
10) Μϋλοσ  κ.  Παπαδόπουλο  Ιωακεύμ 

     Κοιν.  Δόμαρχο  Δόμου  Ωραιοκϊςτρου  κ. Γαβότςη  Αςτϋριο 
 
           Σασ προςκαλώ ςε τακτικό  ςυνεδρύαςη που θα γύνει ςτα  γραφεύα  τησ  Δημοτικόσ  
Κοινότητασ Μελιςςοχωρύου  (κτύριο  Κοινότητασ  Μελιςςοχωρύου),   την  31η  Οκτωβρύου  ημϋρα  
Τετϊρτη   και ώρα 16:00 μ.μ. για ςυζότηςη και  λόψη  αποφϊςεων επύ των εξόσ θεμϊτων : 
 

1. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  8ησ  αναμόρφωςησ  προώπολογιςμού. 
2. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  παραλαβόσ  τησ  μελϋτησ  "Αντικατϊςταςη  αγωγών  

μεταφορϊσ  ύδατοσ  Δρυμού, Λητόσ  και  Μελιςςοχωρύου". 
3. Συζότηςη  και  λόψη απόφαςησ  παραλαβόσ  τησ  μελϋτησ  "Υδρογεωλογικό  μελϋτη  

εντοπιςμού περιοχών  ενδιαφϋροντοσ  για  την  ανόρυξη  υδρευτικών  γεωτρόςεων  ςτην  
Δ.Ε. Μυγδονύασ  του  Δόμου  Ωραιοκϊςτρου".   

4. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  1ου  λογαριαςμού  του  ϋργου  "Έργα  
αποχϋτευςησ  οικιςμών  Πενταλόφου  και  Νεοχωρούδασ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ  
διευρυμϋνου  Δόμου  Ωραιοκϊςτρου",  ψόφιςη  πύςτωςησ.   

5. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.    31/2018  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  για  
την προμόθεια  "Υποχλωριώδεσ  νατρύου",  απ'  ευθεύασ  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

6. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ. 32/2018  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  για  
την  παροχό  υπηρεςιών  "Συντόρηςη  και  υποςτόριξη  εφαρμογών  λογιςμικού",  απ'  
ευθεύασ  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

7. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  33/2018  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  για  
την  προμόθεια  "Προμόθεια  ειδικών  υδραυλικών  ειδών  ύδρευςησ"  απ'  ευθεύασ  ανϊθεςη  
και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

8. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.   34/2018 τεχνικόσ  ϋκθεςησ  για  
την  παροχό  υπηρεςιών  "Τεχνικού  Αςφαλεύασ"  απ'  ευθεύασ  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  
πύςτωςησ. 

9. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  διαφόρων  αιτόςεων  ύδρευςησ - αποχϋτευςησ. 
Σασ  ενημερώνουμε  ότι  οι  ειςηγόςεισ  των  θεμϊτων   βρύςκονται  ςτα  γραφεύα  τησ  Επιχεύρηςησ   
ςε  εργϊςιμεσ  μϋρεσ  και  ώρεσ,  τισ οπούεσ  μπορεύτε  να  μελετόςετε  ό  να  λϊβετε  
φωτοαντύγραφα.                                       
                                                                                                                         Ο  Πρόεδροσ  

                   
                                               

                                                                      Νικόλαοσ  Παπαδόπουλοσ  


