
                                                                                          
 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελισσοχώρι, 21-11-2019 

ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 1806 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ                                 
                                                                         
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                                Σακτικής  υνεδρίασης  13η    του  Διοικητικού υμβουλίου  
                                    Δημοτικής Επιχείρησης   Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου 
 

           Προς : Τα μέλη του Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 
1) Μέλος  κ.  Δημητριάδου  Σοφία    
2) Μέλος  κ.  Μαρμαρίδης  Σταύρος 
3) Μέλος  κ.  Δρόσου  Ευαγγελία 
4) Μέλος  κ.  Τερζής  Χρήστος 
5) Μέλος  κ.  Καραστερίου  Ευάγγελος 
6) Μέλος  κ.  Μαντά  Βασιλεία 
7) Μέλος  κ.  Παπαδόπουλος  Νικόλαος 
8) Μέλος  κ.  Μπάρμπας  Γεώργιος 
9)   Μέλος  κ.  Βαρδαλή  Ολυμπία 
10) Μέλος  κ. Μόσχος  Βασιλείος 

      
 
           Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην  αίθουσα  δημοτικού  συμβουλίου  του  
κοινοτικού  καταστήματος  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου, την  25 Νοεμβρίου  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
18:30 μ.μ. για συζήτηση και  λήψη  αποφάσεων επί των εξής θεμάτων : 
 
 

1. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ορισμός  νομίμου  εκπροσώπου - διαχειριστή  έναντι  Φορέων  
και  Υπηρεσιών,  με  δικαίωμα  υπογραφής. 

2. Συζήτηση   και   λήψη  απόφασης  έγκρισης  υπογραφής  της  "Σύμβασης  Χρήσης  του  
Συστήματος  Ηλεκτρονικής  Τραπεζικής  Winbank"  και  της  "Σύμβασης  Χορήγησης  
Πρόσβασης  στο  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Πληρωμών  e-PPS"  με  την  Τράπεζα  Πειραιώς  Α.Ε.  
και  παροχή  εξουσιοδοτήσεων  για  την  διενέργεια  συναλλαγών  μέσω  των  παραπάνω  
Συστημάτων. 

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ορισμός  μελών  επιτροπής. 
4. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ορισμού  εκκαθαριστή  για  το  σύστημα  της  Ενιαίας  Αρχής  

Πληρωμών. 
5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ορισμού  υπευθύνου  για  την  οικονομική  διαχείριση  της  

επιχείρησης  για  την  υπογραφή  χρηματικών  ενταλμάτων. 
6. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ορισμού  αποζημίωσης  Μέλους  με  πλήρη  απασχόληση. 
7. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  καθορισμού  αποζημίωσης  μελών διοικητικού  συμβουλίου 

σύμφωνα  με  τον  Ν. 4483/2017. 
8. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  6ης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2019. 
9. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκριση  της  υπ'  αρ.  9/2019  προεκτίμησης  αμοιβής  της  

τοπογραφικής  μελέτης  "Μελέτη  εξωτερικού  αγωγού  ύδρευσης  απο  νέα  γεώτρηση  στην  νέα  
θέση  Νηπιαγωγείο  έως  την  δεξαμενή  Σταμ  Πέτρα", απ'  ευθείας  ανάθεση  και   ψήφιση  
πίστωσης. 

10. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκριση  της  υπ'  αρ.  10/2019  προεκτίμησης  αμοιβής  της  
υδραυλικής  μελέτης  "Μελέτη  εξωτερικού  αγωγού  ύδρευσης  απο  νέα  γεώτρηση  στην  νέα  
θέση  Νηπιαγωγείο  έως  την  δεξαμενή  Σταμ  Πέτρα", απ'  ευθείας  ανάθεση  και   ψήφιση  
πίστωσης. 

11. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ'  αρ.  11/2019  τεχνικής  έκθεσης  για  την  
προμήθεια  φακέλων  με  προπληρωμένο  τέλος,  απ'  ευθείας  ανάθεση  και  ψήφιση  πίστωσης. 

12. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  10ου  λογαριασμού  του  έργου  "Έργα  αποχέτευσης  
οικισμών  Πενταλόφου  και  Νεοχωρούδας  δημοτικής  ενότητας  Καλλιθέας  διευρυμένου  
Δήμου  Ωραιοκάστρου",  ψήφιση  πίστωσης. 



13. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  11ου  λογαριασμού  του  έργου  "Έργα  αποχέτευσης  
οικισμών  Πενταλόφου  και  Νεοχωρούδας  δημοτικής  ενότητας  Καλλιθέας  διευρυμένου  
Δήμου  Ωραιοκάστρου",  ψήφιση  πίστωσης. 
 

 
 
                                                                                                                         Ο  Πρόεδρος  

                                                                 
                                                                      Σσακίρης  Παντελεήμων 


