
                                                                                          
 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελισσοχώρι, 17-10-2019 

ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 1575 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ     
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                                Σακτικής  υνεδρίασης  11η    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 

     Κοιν.  Δήμαρχο  Δήμου  Ωραιοκάστρου  κ. Τσακίρη  Παντελεήμων 
 
           Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα  γραφεία  της  Δημοτικής  Κοινότητας 
Μελισσοχωρίου  (κτίριο  Κοινότητας  Μελισσοχωρίου),   την  22 Οκτωβρίου  ημέρα  Τρίτη   και ώρα 
18:00 μ.μ. για συζήτηση και  λήψη  αποφάσεων επί των εξής θεμάτων : 

 
1. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  συγκρότησης  σε  σώμα  του  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου  

της  Δ.Ε.Υ.Α.Ωραιοκάστρου  και   ορισμός  μελών  εκπροσώπησης  της  Επιχείρησης. 
2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ψήφισης  Αντιπροέδρου  σύμφωνα  άρθρο  6  του  

Ν.4623/2019.  
3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ορισμός  νομίμου  εκπροσώπου - διαχειριστή  έναντι  Φορέων  

και  Υπηρεσιών,  με  δικαίωμα  υπογραφής. 
4. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ορισμός  μελών  επιτροπής. 
5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ορισμού  εκκαθαριστή  για  το  σύστημα  της  Ενιαίας  Αρχής  

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

επιχείρησης  για  την  υπογραφή  χρηματικών  ενταλμάτων. 
7. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ορισμού  αποζημίωσης  Προέδρου  και  Μέλους  με  πλήρη  

απασχόληση. 
8. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  καθορισμού  αποζημίωσης  μελών διοικητικού  συμβουλίου 

σύμφωνα  με  τον  Ν. 4483/2017. 
9. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  6ης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2019. 
10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

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  

                                                                 
                                                                      Δαμιανός  Ιωσηφίδης  


