
                                                                                          
 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελιςςοχώρι, 12-12-2019 

ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 1983 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ                                 
                                                                         
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                                Σακτικήσ  υνεδρίαςησ  14η    του  Διοικητικού υμβουλίου  
                                    Δημοτικήσ Επιχείρηςησ   Ύδρευςησ – Αποχέτευςησ Ωραιοκάςτρου 
 

           Προσ : Τα μϋλη του Δ.Σ.  τησ  Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 
1) Μϋλοσ  κ.  Δημητριϊδου  Σοφύα    
2) Μϋλοσ  κ.  Μαρμαρύδησ  Σταύροσ 
3) Μϋλοσ  κ.  Δρόςου  Ευαγγελύα 
4) Μϋλοσ  κ.  Τερζόσ  Χρόςτοσ 
5) Μϋλοσ  κ.  Καραςτερύου  Ευϊγγελοσ 
6) Μϋλοσ  κ.  Μαντϊ  Βαςιλεύα 
7) Μϋλοσ  κ.  Παπαδόπουλοσ  Νικόλαοσ 
8) Μϋλοσ  κ.  Μπϊρμπασ  Γεώργιοσ 
9)   Μϋλοσ  κ.  Βαρδαλό  Ολυμπύα 
10) Μϋλοσ  κ. Μόςχοσ  Βαςύλειοσ 

      
 
           Σασ προςκαλώ ςε τακτικό ςυνεδρύαςη που θα γύνει ςτην  αύθουςα  δημοτικού  ςυμβουλύου  του  
κοινοτικού  καταςτόματοσ  του  Δόμου  Ωραιοκϊςτρου, την  17 Δεκεμβρύου  ημϋρα Τρύτη  και ώρα 20:00 
μ.μ. για ςυζότηςη και  λόψη  αποφϊςεων επύ των εξόσ θεμϊτων : 
 

1. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ςύςταςησ  τριμϋλουσ  επιτροπόσ  ςύμφωνα  με  το  ϊρθρο 3 του  Ν.  
4483/2017. 

2. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  5ου  λογαριαςμού  του  ϋργου  "Ενοπούηςη - επϋκταςη  
υφιςτϊμενου  υδρευτικού  δικτύου  τησ  Τ.Κ.  Μελιςςοχωρύου  με  τα  υδρευτικϊ  δύκτυα  τησ  Δ.Κ.  
Λητόσ  και  τησ  Δ.Κ.  Δρυμού  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  ϊδειασ  ανατροφόσ  ςτην  νεοδιοριζόμενη  Ντόβα  
Βαςιλικό. 

4. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  οριςμού  λογαριαςμού  ειδικού  τϋλουσ  80%  ςτην  Τρϊπεζα  
Πειραιώσ. 

5. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  κατϊργηςη  κινητού  τηλεφώνου και  αλλαγό  ονόματοσ  
εκπροςώπου  για  τισ  μηνιαύεσ  κϊρτεσ  αςύρματων  πομπών. 

6. Συζότηςη και  λόψη  απόφαςησ  εξουςιοδότηςησ  υπαλλόλου  για  παραλαβό  κωδικών  winbank  
απο  την  Τρϊπεζα  ΕUROBANK. 

7. Συζότηςη  και  λόψη  κατϊργηςησ  ειςπρϊξεων  χρημϊτων  ςτο  ταμεύο  τησ  Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 
8. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋναρξη  προανακριτικόσ  διαδικαςύασ  /κλόςη  ςε  απολογύα  κατϊ  

το ϊρθρο  135  του  Ν.  3528/07,  όπωσ  αντικαταςτϊθηκε  με  το  ϊρθρο   2  του  Ν.  4057/2015  
Υπαλλόλου  τησ  ΔΕΥΑΩ. 

9. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςη  υποβολόσ  πρόςκληςησ  του  ΟΑΕΔ  "Πρόγραμμα  
επιχορόγηςησ  επιχειρόςεων  μακροχρόνια  ϊνεργων  ηλικύασ  55-67  ετών". 

10. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  12/2019  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Συντόρηςη 
εφαρμογών λογιςμικού που εύναι εγκατεςτημϋνα ςτη ΔΕΥΑ καθώσ και υπηρεςιών υποςτόριξησ" 
απ'   ευθεύασ  ανϊθεςη,  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

11. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  13/2019  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  " Υδραυλικϋσ  
εργαςύεσ  επιςκευόσ  βλαβών  ςε  αγωγούσ  ύδρευςησ  και  αποχϋτευςησ" απ'  ευθεύασ  ανϊθεςη  και  
ψόφιςη  πύςτωςησ. 

12. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  14/2019  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Βλϊβεσ  
δικτύου  ύδρευςησ",  απ'  ευθεύασ  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

13. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςη  ϋγκριςησ  αποφϊςεων  προϋδρου. 
14. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ   «Εξουςιοδότηςη του Προϋδρου για απευθεύασ ανϊθεςη εκτϊκτων 

προμηθειών και υπηρεςιών μϋχρι του ποςού των 1.000,00 €». 
15. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  Ανακεφαλαιωτικού  Πύνακα  Εργαςύων για  την  παροχό  

υπηρεςύασ  "Καταςκευό  ιδιωτικών  παροχών  αποχϋτευςησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ". 



16. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  οριςμού  υπευθύνου  ςτο  πληροφοριακό ςύςτημα  του  
Μηχανιςμού  Παρακολούθηςησ  υπηρεςιών  ύδατοσ. 

17. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  Τεχνικού  Προγρϊμματοσ  ϋτουσ  2020. 
18. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  Ιςολογιςμού - Απολογιςμού  ϋτουσ  2018,  ϋκθεςη  

πεπραγμϋνων. 
 
                                                                                                                                     Ο  Πρόεδροσ  

                                                                 
                                                                      Σςακίρησ  Παντελεήμων 


