
                                                                                          
 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελισσοχώρι,  29-1-2019 

ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 110 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ     

 
 
 

                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  
                                                Tακτικής   υνεδρίαση  2η    του  Διοικητικού υμβουλίου  
                                    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  4η  Φεβρουαρίου  ημέρα  Δευτέρα  και 
ώρα 16:30 μ.μ. για συζήτηση και  λήψη  αποφάσεων επί των εξής θεμάτων : 
 

1. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης   ψήφιση  πιστώσεων  δαπανών  οικονομικού  έτους  2019. 
2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για διαγραφή  μη  ενταλματοποιημένων  τιμολογίων  

προμηθευτών  παρελθόντων  ετών. 
3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  1ης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού. 
4. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ψήφισης  παρελθόντων  ετών  και  συνεχιζόμενων  συμβάσεων. 
5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ψήφιση  και  διάθεση  πίστωσης  υποχρεωτικών  δαπανών. 
6. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ορισμός  επιτροπών  για  το  έτος  2019. 
7. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκριση  επιμήκυνσης  του  χρόνου  επιχορήγησης  για  το  

πρόγραμμα  ΟΑΕΔ  "Πρόγραμμα  επιχορήγησης  επιχειρήσεων,  φορέων  και  οργανισμών  του  
δημοσίου  τομέα  και  επιχειρήσεων  Δήμων  και  Περιφερειών,  για  την  απασχόληση  10.000  
μακροχρόνια  ανέργων,  ηλικίας  55-67  ετών". 

8. Συζήτηση  και λήψη  απόφασης  απ'  ευθείας  ανάθεση  "Αναλύσεων  νερού  για  ραδιενεργές  
ουσίες",  ψήφιση  πίστωσης. 

9. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  απ'  ευθείας  ανάθεση  "Εργασιών  αποχιονισμού",  ψήφιση  
πίστωσης. 

10. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  3ου  λογαριασμού  του  έργου  :  "'Εργα  
αποχέτευσης  οικισμών  Πενταλόφου  και  Νεοχωρούδας  Δημοτικής  Ενότητας  Καλλιθέας  
διευρυμένου  Δήμου  Ωραιοκάστρου",  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  

                   
                                               

                                                                      Νικόλαος  Παπαδόπουλος  


