
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                             ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ, 26-9-2014 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                             Αρ. Πρωτ. : 1175 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ      

 
                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                                  Τακτικής  Συνεδρίασης 10η     
Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης 

     Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου 
 

                                                 Προς : Τα μέλη του Δ.Σ. 
                                                 της Δημοτικής Επιχείρησης  
                                                 Ύδρευσης  Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου 

 
1) Αντιπρόεδρο  κ. Δουδουλάκα  Γρηγόριο 
2) Μέλος  κ.  Μοδίτση  Αθανάσιο 
3) Μέλος  κ.  Βαμβάκη - Λιμπατέ Χριστίνα 
4) Μέλος  κ.  Τερζή  Χρήστο 
5) Μέλος  κ.  Τσιτούκη  Χρήστο 
6) Μέλος  κ.  Χατζή  Μαρία 
7) Μέλος  κ.  Μαράνα  Γεωργία 
8) Μέλος  κ.  Παπαχρήστο  Νικόλαο 
9) Μέλος  κ.  Γκότση  Δημήτριο 
10)Μέλος  κ.  Ρωφαλίκο  Χρήστο 

 Κοιν.  Δήμαρχο  Δήμου  Ωραιοκάστρου  κ. Γαβότση  Αστέριο 
 
           Σας προσκαλώ σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα της Δημοτικής    

   Κοινότητας  Λητής, την 2/10/2014  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 18:30 μ.μ. για συζήτηση και  
   λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων : 

1. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης συγκρότηση  σε  Σώμα  του  νέου  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α. Ωραιοκάστρου  και  ορισμός  μελών  εκπροσώπησης της  
Επιχείρησης.   

2. Συζήτηση  και λήψη  απόφασης  απόφασης ορισμός  νόμιμου  εκπροσώπου  - διαχειριστή 
έναντι  Φορέων  και  Υπηρεσιών,  με  δικαίωμα  υπογραφής.   

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ορισμός  μελών  επιτροπών. 
4. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  5ης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  

2014. 
5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  υπ'  αρ. 121/2014  απόφαση  Προέδρου, για 

την  κατεπείγουσα  ανάθεση  εργασιών  “Αποκατάσταση  επειγουσών  εργασιών  για  α) 
καθαρισμός  των  δεξαμενών  ύδρευσης,  αντλιοστασίων  και  δεξαμενής  υποδοχής  
λυμάτων  και βοθρολυμάτων β) αποκατάσταση  των  αγωγών  ύδρευσης  που έχουν  
αποκαλυφθεί  γ) επισκευή  ηλεκτρικών  πινάκων,  ασύρματων  φλοτέρ,  συστημάτων  
αυτοματισμού  και  ηλεκτρικών  γραμμών  των  αντλιοστασίων  δ) επισκευή  πιεστικών  
συγκροτημάτων,  φυγοκέντρων  αναλυτικών  συγκροτημάτων  (μοτέρ-αντλίες)  κ.λπ.  
αντλιοστασίων  ύδρευσης  ε)  επισκευή  αντλιών  υποδοχής  λυμάτων και  βοθρολυμάτων,  
αναδευτήρων  και  αντλιών επανακυκλοφορίας  των  δεξαμενών. Έγκριση  της  δαπάνης  
ψήφιση  πίστωσης  ποσού   73.800,00   στον  Κ.Α. 62.07.01.0033. 

6. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ορισμού  εκκαθαριστή  για  το  σύστημα  της  Ενιαίας 
Αρχής  Πληρωμών. 

7. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ορισμού  υπευθύνου  για  την  οικονομική  διαχείριση  της  
επιχείρησης  και  την  υπογραφή  χρηματικών  ενταλμάτων. 

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  


