
                                                                                          

 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελιςςοχώρι,   12-12-2018 
ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 1725 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ     

 
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                               Σακτικήσ   υνεδρίαςη  14η    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  17η  Δεκεμβρύου  ημϋρα  
Δευτϋρα   και ώρα 16:30 μ.μ. για ςυζότηςη και  λόψη  αποφϊςεων επύ των εξόσ θεμϊτων : 
 

1. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  9ησ  αναμόρφωςησ  προώπολογιςμού  ϋτουσ  
2018. 

2. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  1ου  λογαριαςμού  τησ  υδρογεωλογικόσ  
μελϋτησ  για την  "Βελτύωςη  τησ  ποιότητασ  και  ποςότητασ  πόςιμου  νερού  ςτισ  
Δημοτικϋσ   Κοινότητεσ  τησ  Δ.Ε.  Μυγδονύασ  του  Δόμου  Ωραιοκϊςτρου",  ψόφιςη  
πύςτωςησ.   

3. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  1ου  λογαριαςμού  τησ μελϋτησ  
"Αντικατϊςταςη  αγωγών  μεταφορϊσ  ύδατοσ  Δρυμού - Λητόσ  και  Μελιςςοχωρύου",  
ψόφιςη  πύςτωςησ. 

4. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  42/2018 τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Συντόρηςη  επιςκευό  μηχανημϊτων  Ε.Ε.Λ.",  απ'  ευθεύασ  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  
πύςτωςησ. 

5. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  43/2018  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Προμόθεια  αυτοκύνητου  φορτηγού",  απ'  ευθεύασ  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

6. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  44/2018  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Προμόθεια  δύο  επιβατικών  αυτοκινότων",  απ'  ευθεύασ  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  
πύςτωςησ. 

7. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  45/2018 τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Αποκατϊςταςη  βλαβών  εντόσ  τησ  ΕΕΛ",  απ'  ευθεύασ  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

8. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ   τησ  υπ'  αρ. 46/2018 τεχνικόσ  ϋκθεςησ  και  
απ'  ευθεύασ  ανϊθεςη  ςύναψη  ςύμβαςησ  παροχόσ  υπηρεςύασ  για  "Υδραυλικϋσ  εργαςύεσ  
επιςκευόσ  βλαβών  ςε  αγωγούσ  ύδρευςησ  και  αποχϋτευςησ"  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

9. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ   τησ  υπ'  αρ. 47/2018 τεχνικόσ  ϋκθεςησ  και  
απ'  ευθεύασ  ανϊθεςη  ςύναψη  ςύμβαςησ  παροχόσ  υπηρεςύασ  για  "Εργαςύεσ  ανϊγνωςησ  
υδρομϋτρων,  ςυντόρηςη  και  επιςκευόσ  υδρομϋτρων,    επιςκευόσ  βλαβών  βανών  και  
παροχών  πριν  τα  υδρόμετρα" και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

10. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  ςχετικϊ με  τισ    αποφϊςεισ Προϋδρου. 



11. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςη  τησ  υπ'  αρ.  48/2018  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  με  
τύτλο  "Συντόρηςη  επιςκευό  δικτύου  ύδρευςησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ",  
ϋγκριςη  διενϋργειασ  ςυνοπτικού  διαγωνιςμού  και  καθοριςμόσ  των  όρων  διακόρυξησ. 

12. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςη  τησ  υπ'  αρ.  49/2018  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  με  
τύτλο  "Συντόρηςη  επιςκευό  δικτύου  ύδρευςησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ",  
ϋγκριςη  διενϋργειασ  ςυνοπτικού  διαγωνιςμού  και  καθοριςμόσ  των  όρων  διακόρυξησ. 

13. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςη  τησ  υπ'  αρ.  50/2018  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  με  
τύτλο  "Συντόρηςη  επιςκευό  δικτύου  αποχϋτευςησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ",  
ϋγκριςη  διενϋργειασ  ςυνοπτικού  διαγωνιςμού  και  καθοριςμόσ  των  όρων  διακόρυξησ. 

14. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  51/2018  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Συντόρηςη  επιςκευό  γεωτρόςεων  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ" απ'  ευθεύασ  
ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

15. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  52/2018  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Συντόρηςη  επιςκευό  γεωτρόςεων  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ" απ'  ευθεύασ  
ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

16. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  53/2018  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Αποκατϊςταςη  οδών  απο  βλϊβεσ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ" απ'  ευθεύασ  
ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

17. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  54/2018  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Αποκατϊςταςη  οδών  απο  βλϊβεσ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Kαλλιθϋασ" απ'  ευθεύασ  
ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

18. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ. 55/2018  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Προμόθεια  χυτοςιδηρών  ειδών",  απ'  ευθεύασ  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

19. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  διαφόρων  αιτόςεων  ύδρευςησ - αποχϋτευςησ. 
20. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  "Τεχνικού  Προγρϊμματοσ  ϋτουσ  2019". 
21. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  Ιςολογιςμού  -  Απολογιςμού  ϋτουσ  2018. 

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  


