
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                          ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ, 10-12-2012 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                         Αρ. Πρωτ. : 1942 

         ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

                                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                                  Τακτικής  Συνεδρίασης  12
η
     

Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης 

     Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου 

 

                                                 Προς : Τα μέλη του Δ.Σ. 

                                                 της Δημοτικής Επιχείρησης  

                                                 Ύδρευσης  Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου 

1) Αντιπρόεδρο  κ. Πατσιαλά  Αθανάσιο 

2) Μέλος  κ.  Τσακαλίδου  Δέσποινα 

3) Μέλος  κ.  Δεληπάλα  Δάφνη 

4) Μέλος  κ.  Σαραμούρτση  Παύλο 

5) Μέλος  κ.  Μπόζια  Δημήτριο 

6) Μέλος  κ.  Πολυχρονιάδου  Αναστασία 

7) Μέλος  κ.  Γρηγοριάδου  Ελπίδα 

8) Μέλος  κ.  Κατζούρη  Ανδρέας 

9) Μέλος  κ.  Τσολάκη  Γεώργιο 

10)Μέλος  κ.  Τερζή  Χρήστο 

      Κοιν.  Δήμαρχο  Δήμου  Ωραιοκάστρου  κ. Σαραμάντο   Δημήτριο 

 

      Σας προσκαλώ σε  τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της 

Δημοτικής Κοινότητας Λητής, την 18/12/2012  ημέρα Tρίτη  και ώρα 15:00 μ.μ. για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων: 

 

1. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  ισολογισμού – απολογισμού  έτους  

2011. 

2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  Τεχνικού  Προγράμματος  έτους  2013. 

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  1
ου

  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  

Εργασιών  του  έργου : «Ανόρυξη – αντικατάσταση  υδρευτικής  γεώτρησης  στη  

θέση  “Ντουγκρουτζιά”  της  Τοπικής  Κοινότητας  Μελισσοχωρίου,  Δήμου  

Ωραιοκάστρου». 

4. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  1
ου

  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  

Εργασιών  του  έργου : «Ανόρυξη – αντικατάσταση  υδρευτικής  γεώτρησης  στη  

θέση  “Ποτάμι”  της  Τοπικής  Κοινότητας  Πενταλόφου,  Δήμου  Ωραιοκάστρου». 

5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  13
ου

  λογαριασμού  του  έργου  :  

«Κατασκευή  εσωτερικών  δικτύων  αποχέτευσης  αντλιοστασίων  και  

καταθλιπτικών  αγωγών  των  οικισμών  Λητής  και  Μελισσοχωρίου  Δήμου  

Μυγδονίας». Ψήφιση  πίστωσης. 

6.  Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  διάθεσης  δεδομένων  τραπεζικού  λογαριασμού  

της  Δ.Ε.Υ.Α.Ω.  και  παρακολούθηση  έμμεσων  πληρωμών  στο  ΟΠΣ  του  έργου : 

«Κατασκευή  εσωτερικών  δικτύων  αποχέτευσης  και  καταθλιπτικών  αγωγών  των  

οικισμών  Λητής  και  Μελισσοχωρίου  Δήμου  Μυγδονίας»,  προς  το  Υ.ΠΕ.ΚΑ. 



7. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης τόκων  υπερημερίας  του  έργου : 

«Συνδέσεις – διακλαδώσεις  από τον  κεντρικό  αγωγό  αποχέτευσης  έως  τα  όρια  

οικοπέδων  Δ.Δ. Δρυμού  του  Δήμου  Μυγδονίας». 

8. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης   έγκρισης  τόκων  υπερημερίας  του  έργου : 

«Κατασκευή  δεξαμενή  ύδρευσης  Δ.Δ. Δρυμού». 

9. Συζήτηση  και  λήψη απόφασης  έγκρισης  τόκων  υπερημερίας  του  έργου : 

«Δίκτυα  αποχέτευσης  και  αγωγοί  μεταφοράς  ακαθάρτων  υδάτων  Δήμου  

Μυγδονίας». 

10. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  επιπλέον  εργασιών  ασφαλτικών    του  

έργου  «Κατασκευή  εσωτερικών  δικτύων  αποχέτευσης  και  καταθλιπτικών  

αγωγών  των  οικισμών  Λητής  και  Μελισσοχωρίου  Δήμου  Μυγδονίας». 

11. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  απ’  ευθείας  ανάθεση  επέκταση  δικτύου  

ύδρευσης  στην  Δ.Κ. Δρυμού. 

12. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  απ’ ευθείας  ανάθεση  επέκταση  δικτύου  

ύδρευσης  στην  Τ.Κ. Μεσαίου. 

13. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκριση  σύναψη  σύμβασης  μυοκτονίας  στην  

Ε.Ε.Λ. Ψήφιση  πίστωσης. 

14. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  απ’  ευθείας  ανάθεση  υδραυλικών  

εγκαταστάσεων  αντλιών. Ψήφιση  πίστωσης. 

15. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για διάφορες  αιτήσεις  ύδρευσης – αποχέτευσης.  

16. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ψήφιση  πίστωσης  και  αναμόρφωση. 

 

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  τους. 

                                                                         

                                                                               Ο  Πρόεδρος 

 

 

                                                                      Νικόλαος  Παπαχρήστου                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


