
                                                                                          

 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελιςςοχώρι, 24-6-2020 
ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 818 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ                                 
                                                                         
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                     Σακτικήσ   υνεδρίαςησ  10η    του  Διοικητικού υμβουλίου  
                                    Δημοτικήσ Επιχείρηςησ   Ύδρευςησ – Αποχέτευςησ Ωραιοκάςτρου 
 

           Προσ : Σα μϋλη του Δ..  τησ  Δ.Ε.Τ.Α.Ω. 
1) Μϋλοσ  κ.  Δημητριϊδου  οφύα    
2) Μϋλοσ  κ.  Καζαντζύδησ  Φαρϊλαμποσ 
3) Μϋλοσ  κ.  Δρόςου  Ευαγγελύα 
4) Μϋλοσ  κ.  Σερζόσ  Φρόςτοσ 
5) Μϋλοσ  κ.  Καραςτερύου  Ευϊγγελοσ 
6) Μϋλοσ  κ.  Μαντϊ  Βαςιλεύα 
7) Μϋλοσ  κ.  Κουγιούνησ  Αντώνιοσ 
8) Μϋλοσ  κ.  Μπϊρμπασ  Γεώργιοσ 
9)   Μϋλοσ  κ.  Βαρδαλό  Ολυμπύα 
10) Μϋλοσ  κ. Μόςχοσ  Βαςύλειοσ 

      
Κοινοπούηςη  : Δόμαρχο Ωραιοκϊςτρου  κ. Παντελεόμων  Σςακύρη 

 
ασ προςκαλώ ςε τακτικό  ςυνεδρύαςη που θα γύνει ςτην  αύθουςα τησ  Δ.Ε.Τ.Α.Ω.  ςτο κοινοτικό  
κατϊςτημα  Μελιςςοχωρύου, την  29 Ιουνύου  ημϋρα  Δευτϋρα  και ώρα 18:30 μ.μ. για ςυζότηςη 
και  λόψη  αποφϊςεων επύ των εξόσ θεμϊτων : 
 
1. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  7ησ  αναμόρφωςησ  προώπολογιςμού. 
2. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  πρακτικού επιτροπόσ  αξιολόγηςησ  για  την  ανϊδειξη  
αναδόχου  του  ϋργου  με  τύτλο  :  "Αντικατϊςταςη  γεώτρηςησ  ςτην  θϋςη  Καμόλα  τησ  Δ.Κ. Δρυμού  
τησ  Δ.Ε. Μυγδονύασ".  
3. υζότηςη  και λόψη  απόφαςησ  ανϊθεςη  ϋγκριςησ  πρακτικού επιτροπόσ  αξιολόγηςησ  για  την  
ανϊδειξη  αναδόχου  για  την  παροχό  υπηρεςύασ  "υντόρηςη  και  λειτουργύα  τησ  Εγκατϊςταςησ  
Επεξεργαςύασ  Λυμϊτων". 
4. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ςύναψησ  Σροποπούηςησ Προγραμματικόσ  ύμβαςησ  μεταξύ  τησ  
Δ.Ε.Τ.Α.Ωραιοκϊςτρου  και  του  Δόμου  Ωραιοκϊςτρου   για την πρϊξη με τύτλο: "Application of 
innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas" Προμόθεια, εγκατϊςταςη 
και λειτουργύα ενόσ ςυςτόματοσ επεξεργαςύασ νερού ςτη ΔΕ Ανθούπολησ (Κόςτοσ δρϊςησ: 
350.000,00 € καθαρό αξύα/ 84.000,00 € ΥΠΑ) και εξουςιοδότηςη του Προϋδρου για  την  υπογραφό 
τησ   ςύμβαςησ. 
5. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ ϋγκριςησ  18ου  λογαριαςμού  του  ϋργου  "'Έργα  αποχϋτευςησ  
οικιςμών  Πενταλόφου  και  Νεοχωρούδασ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ  διευρυμϋνου  Δόμου  
Ωραιοκϊςτρου",  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
6. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ. 24/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Βοηθητικϋσ  
εργαςύεσ  ύδρευςησ" ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
7. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  25/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Προμόθεια  
αυτοκινότων"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη πύςτωςησ. 
8. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςη  Περιβαλλοντικού  κόςτουσ  και  Περιβαλλοντικού  
τϋλουσ,  ςύμφωνα  με  την  απόφαςη  τησ  Αποκεντρωμϋνησ  Διούκηςησ  Μακεδονύασ - Θρϊκησ. 
9. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ. 26/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  "Προμόθεια  
χημικού  υλικού"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
10. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ. 27/2020  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Διεκπεραύωςη  νομικών  υποθϋςεων"  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 



11. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ τησ  υπ'  αρ. 28/2020  τεχνικόσ   ϋκθεςησ  "Προμόθεια 
μηχανολογικού  εξοπλιςμού  για  την  Ε.Ε.Λ."  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
12. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ τησ  υπ'  αρ. 29/2020  τεχνικόσ   ϋκθεςησ  "Επιςκευό  
μηχανολογικού  εξοπλιςμού  για  την  Ε.Ε.Λ."  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
13. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  ϋκδοςησ  λογαριαςμών  ϋναντι  για  το  2019. 
14. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  1ου  λογαριαςμό  του  ϋργου  "Αντικατϊςταςη  
γεώτρηςησ  ςτην  θϋςη  Υρϊγμα  τησ  Σ.Κ. Νεοχωρούδασ  τησ  Δ.Ε. Καλλιθϋασ",  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
15.  υζότηςη  και  λόψη απόφαςησ  ϋγκριςησ  1ου  λογαριαςμού  τησ  "Γεωφυςικόσ  μελϋτησ  για  τον  
εντοπιςμό  θϋςεων  ανόρυξησ  υδρευτικών  ςτη  Δημοτικό  Ενότητα  Καλλιθϋασ",  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
16. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  μεταφορϊ  ϋργου  απο  το  πρόγραμμα  ΥΙΛΟΔΗΜΟ  Ι  ςτο  
πρόγραμμα  ΑΝΣΩΝΗ  ΣΡΙΣΗ. 
17. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ ϋγκριςησ  19ου  λογαριαςμού  του  ϋργου  "'Έργα  αποχϋτευςησ  
οικιςμών  Πενταλόφου  και  Νεοχωρούδασ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ  διευρυμϋνου  Δόμου  
Ωραιοκϊςτρου",  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
 
 

 
                                                                                                                                   Ο  Πρόεδροσ  

                                                             
    

                                                                      Μαρμαρίδησ  ταύροσ 


