
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                             ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ,  14-3-2014 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                             Αρ. Πρωτ. : 287 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ      

 
                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                                  Τακτικής  Συνεδρίασης  3η     
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.  Κέπετζη – Τσιταμπάνη  Ειρήνη 
3) Μέλος  κ.  Γαβότση – Σπυριδωνίδου Όλγα 
4) Μέλος  κ.  Σαραμούρτση  Παύλο 
5) Μέλος  κ.  Μπόζια  Δημήτριο 
6) Μέλος  κ.  Τούμπα – Αβοκάτου  Αικατερίνη 
7) Μέλος  κ.  Γρηγοριάδου  Ελπίδα 
8) Μέλος  κ.  Κατζούρη  Ανδρέα 
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 της Δημοτικής    
   Κοινότητας  Λητής, την   20/3/2014  ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και  
   λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων : 

 
1. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  18ου  λογαριασμού (πιστοποίησης) του  

έργου «Κατασκευή  εσωτερικών  δικτύων  αποχέτευσης,  αντλιοστασίων  και  
καταθλιπτικών αγωγών  των  οικισμών  Λητής  και  Μελισσοχωρίου  Δήμου  
Μυγδονίας». Ψήφιση πίστωσης. 

2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  μελέτης  με  τίτλο  “Συντήρηση  και 
λειτουργία  της  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυμάτων”  και  καθορισμός  των  όρων 
διακήρυξης.   

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  προόδου  
εργασιών  της  μελέτης  “Συντήρηση,  λειτουργία,  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  
Λυμάτων”. 

4. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  και  ψήφιση 
πίστωσης  ποσού  24.600,00  ευρώ  για  κάλυψη  της  εργασίας συντήρησης 
επισκευής  γεωτρήσεων. 

5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  και  ψήφιση 
πίστωσης  ποσού  24.600,00  ευρώ  για κάλυψη  της  εργασίας  συντήρησης 
επισκευής  αποχετευτικού  δικτύου  Δημοτικής  Ενότητας  Μυγδονίας. 

6. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  και ψήφιση 
πίστωσης  ποσού  14.821,50  ευρώ  για κάλυψη  της  προμήθειας  χημικού  υλικου. 

7. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  και ψήφιση  
πίστωσης  ποσού  14.821,50  ευρώ  για κάλυψη  της  προμήθειας  υποχλωριώδες  
νατρίου. 

8. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  και ψήφιση 
πίστωσης  ποσού  14.760,00  ευρώ  για κάλυψη  της  προμήθειας  υδραυλικών  ειδών. 



9. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  και  ψήφιση 
πίστωσης  ποσού  14.999,48  ευρώ  για κάλυψη  της  προμήθειας  χυτοσιδηρών  
εξαρτημάτων. 

10. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών και  ψήφιση  
πίστωσης  ποσού  1.771,20  ευρώ  για κάλυψη  εργασίας  μυοκτονίας. 

11. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  και  ψήφιση 
πίστωσης  ποσού  14.999,85 ευρώ  για κάλυψη  της  προμήθειας  σωλήνων  
ύδρευσης. 

       12.Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης   τεχνικών προδιαγραφών  και  ψήφιση    
            πίστωσης  ποσού  19.065,00  ευρώ  για κάλυψη  της  εργασίας  συντήρηση επισκευή    
            ασύρματων φλοτέρ. 
       13.Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  και  ψήφιση 
           πίστωσης  ποσού  20.910,00 ευρώ  για  κάλυψη  της  εργασίας  συντήρηση επισκευή   
           πιεστικών  συγκροτημάτων. 
       14.Συζήτηση  και  λήψη απόφασης  έγκρισης  τεχνικών προδιαγραφών  και ψήφιση  
            πίστωσης  ποσού  24.547,73  ευρώ  για   κάλυψη  της  εργασίας συντηρηση  επισκευή   
            χλωριώτων  και  έλεγχος υπολειματικού  χλωρίου. 
       15.Συζήτηση και λήψη απόφασης εξέτασης διαφόρων αιτήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης.  
           

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  Παπαχρήστου                                                                               
 


