
                                                                                         

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                Μελισσοχώρι,   21-3-2018 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                Αρ. Πρωτ. : 370 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ     

 
 

                                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
                                               Τακτικής   Συνεδρίαση  4η    του  Διοικητικού Συμβουλίου  
                                    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  28η  Mαρτίου  ημέρα  
Τετάρτη  και ώρα 16:30 μ.μ. για συζήτηση και  λήψη  αποφάσεων επί των εξής θεμάτων : 
 

1. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  2ης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους   2018. 
2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τροποποίησης  τιμολογιακής  πολιτικής,  

σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  135275/2017  (ΦΕΚ  1751/Β/2017). 
3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σύναψη  σύμβασης  για  την  προμήθεια  φακέλων  με  

προπληρωμένο  τέλος. 
4. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σύναψη  σύμβασης  για  την προμήθεια  βενζίνης. 
5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σύναψη  σύμβασης  για  την  εκμίσθωσης  ειδικού  

αποφρακτικού  μηχανήματος.   
6. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  αποζημίωσης  του  Πέτρου  Δημητρίου. 
7. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ενημέρωσης  συμβουλίου  σχετικά με  τις    αποφάσεις 

Προέδρου. 
8. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης απόφασης  προέδρου,  λόγω  έκτακτης  ανάγκης,  

σύμφωνα  με  την  υπ'  αρ.  13/2018  Απόφαση  Προέδρου. 
9. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  του  28ου  τελικού  λογαριασμού  του  έργου  

"Κατασκευή  εσωτερικών  δικτύων  αποχέτευσης  αντλιοστασίων  και  καταθλιπτικών  
αγωγών  των  οικισμών  Λητής  και  Μελισσοχωρίου  Δήμου  Μυγδονίας". 

10. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ημερήσιας  αποζημίωσης  για  την  μετακίνηση  του  
Προέδρου  και  της  Υπαλλήλου  εκτός  έδρας  στην  Λάρισα  για  την  Ημερίδα  για  την  
Παγκόσμια  Ημέρα  του  Νερού. 

11. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  πρόσθετων  δαπανών  διοίκησης  του  έργου  : 
"Κατασκευή  εσωτερικών  δικτύων  αποχέτευσης  αντλιοστασίων  και  καταθλιπτικών  
αγωγών  των  οικισμών  Λητής  και  Μελισσοχωρίου  Δήμου  Μυγδονίας". 

12. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης   έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  της  υπ'  αρ.  8/2018  
μελέτης  με  τίτλο  "Εκμίσθωση  μηχανημάτων"  (έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών,  
συγγραφή  υποχρεώσεων,  ενδεικτικού  προϋπολογισμού,  έντυπου  οικονομικής  



προσφοράς).  Καθορισμός  όρων  διακήρυξης. Επιλογή  του  τρόπου  εκτέλεσης.  Ψήφιση  
πίστωσης. 

13. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ορισμού  μελών  επιτροπής βεβαίωσης  καλής  εκτέλεσης  
εργασιών  "Εργασίες  εκμίσθωσης  μηχανημάτων".   

14. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  της  υπ'  αρ.  9/2018  
μελέτης  με  τίτλο  "Κατασκευή  ιδιωτικών  παροχών  ύδρευσης  Δημοτικής  Ενότητας  
Μυγδονίας"  (έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών,  συγγραφή  υποχρεώσεων,  ενδεικτικού  
προϋπολογισμού,  έντυπου  οικονομικής  προσφοράς).  Καθορισμός  όρων  διακήρυξης. 
Επιλογή  του  τρόπου  εκτέλεσης.  Ψήφιση  πίστωσης. 

15. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ’  αρ. 10/2018  προεκτίμηση  αμοιβής  
«Υδραυλική  μελέτη  ύδρευσης  Λητής,  Δρυμού  και  Μελισσοχωρίου». 

16. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ’  αρ.  11/2018  προεκτίμηση  αμοιβής  
«Τοπογραφική  μελέτη  ύδρευσης  Λητής,  Δρυμού  και  Μελισσοχωρίου». 

17. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  παραλαβής  της  μελέτης  "Υδραυλική  μελέτη  
προσαρμογής  υφιστάμενης  μελέτης  (τμήμα  υπολειπόμενων  δικτύων)  ακαθάρτων  
υδάτων  οικισμού  Μελισσοχωρίου,  στο  ήδη  κατασκευασθέν  τμήμα  αποχετευτικού  
δικτύου". 

18. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  παραλαβής  της  μελέτης  "Γεωλογική  μελέτη  για  την  
υποβολή  πρότασης  χρηματοδότησης  αποχέτευσης  ακαθάρτων  οικισμών  Πενταλόφου  
και  Νεοχωρούδας  Δήμου  Ωραιοκάστρου". 

19. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  παραλαβής  της  μελέτης  "Τοπογραφική  μελέτη  για  την  
υποβολή  πρότασης  χρηματοδότησης  αποχέτευσης  ακαθάρτων  οικισμών  Πενταλόφου  
και  Νεοχωρούδας  Δήμου  Ωραιοκάστρου". 

20. Συζήτηση  και  ληψη  απόφασης  παραλαβής  της  μελέτης  "Ηλεκτρομηχανολογική  μελέτη  
προσαρμογής  υφιστάμενης  μελέτης  (τμήμα  υπολειπόμενων  δικτύων)  ακαθάρτων  
υδάτων  οικισμού  Μελισσοχωρίου,  στο  ήδη  κατασκευασθέν  τμήμα  αποχετευτικού  
δικτύου". 

21. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  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  


