
                                                                                          

 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελιςςοχώρι, 8-4-2020 
ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 515 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ                                 
                                                                         
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                                Σακτικήσ  υνεδρίαςησ  5η    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.  Καζαντζύδησ  Χαρϊλαμποσ 
3) Μϋλοσ  κ.  Δρόςου  Ευαγγελύα 
4) Μϋλοσ  κ.  Τερζόσ  Χρόςτοσ 
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 

      
 Σασ προςκαλώ ςε τακτικό ςυνεδρύαςη που θα γύνει   δια  περιφορϊσ  κατϊ  τισ  προβλϋψεισ  
τησ  παρ. 5  του  ϊρθρου  67  του  Ν.3852/2010  ςύμφωνα  με  τισ  διατϊξεισ  τησ  Πρϊξησ  
Νομοθετικού  Περιεχομϋνου  "Κατεπεύγοντα μϋτρα  αντιμετώπιςησ  των  αρνητικών  ςυνεπειών  
τησ  εμφϊνιςησ  του  κορωνοώου  COVID-19  και  τησ  ανϊγκησ  περιοριςμού  τησ  διϊδοςησ  του"  
(ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)  ϊρθρο  10  "Κατεπεύγουςεσ  διατϊξεισ  για  την  λειτουργύα  Δόμων  και  
Περιφερειών  κατϊ  τη  διϊρκεια  λόψησ  μϋτρων  αποφυγόσ  διϊδοςησ  του  κορωνοώου  COVID-
19",  παρϊγραφοσ  1. 
 Συγκεκριμϋνα  ςασ  αποςτϋλλουμε  τα  θϋματα  τησ  ημερηςύασ  διϊταξησ  και  τισ  
ειςηγόςεισ  των  θεμϊτων  με  email  και  παρακαλούμε  για  την  ϋγκριςη  τουσ  ό  μη  με  
αποςτολό  τησ  απϊντηςησ  ςασ  με  email : deyaoraiokastrou@gmail.com  ό  FAX : 23940-33008, 
ϋωσ  την  Δευτϋρα   13  Aπριλύου  και  ώρα  11:00π.μ. 
 
Λόψη  αποφϊςεων  ςτα  παρακϊτω  θϋματα  τησ  ημερηςύασ  διϊταξησ : 

 
1.Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  παρϊταςησ  τησ  ςύμβαςησ  "Αναλύςεισ  νερού - 
ποιοτικόσ  ϋλεγχοσ"  με  το  Α.Π.Θ.  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
2. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  3ησ  αναμόρφωςησ  προώπολογιςμού. 
3. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςη  προμόθειασ  ϋγχρωμου  Α3  πολυμηχανόματοσ,  
ψόφιςη  πύςτωςησ. 
4. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ. 15/2020   τεχνικόσ  ϋκθεςησ    
"Συλλογό,  μεταφορϊ  και  αξιοπούηςη  ιλύοσ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
5. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  8ου  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. 
6. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  15ου  λογαριαςμού  του  ϋργου  "'Έργα  
αποχϋτευςησ  οικιςμών  Πενταλόφου  και  Νεοχωρούδασ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ  
διευρυμϋνου  Δόμου  Ωραιοκϊςτρου",  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

                                                                                                                                   Ο  Πρόεδροσ  
                                                             
    

                                                                      Μαρμαρίδησ  ταύροσ 


