
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                             ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ, 4-7-2014 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                             Αρ. Πρωτ. : 837 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ      

 
                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                                  Τακτικής  Συνεδρίασης 7η     
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  9/7/2014  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 15:00 μ.μ. για συζήτηση και  
   λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων : 

 
 
1. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  κατά  την  εξέταση  της  ένστασης  της  εταιρίας 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ A.E.  κατά  του  Πρακτικού  Ι  του  διαγωνισμού  “Συντήρηση, 
λειτουργία   Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυμάτων  Δήμου  Ωραιοκάστρου”. 
2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  κατά  την  εξέταση  της  ένστασης  της  εταιρίας 
Κ/ΞΙΑ  ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ  Α.Τ.Ε.Β.Ε. – ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  κατά  του  Πρακτικού  Ι  του 
διαγωνισμού  “Εργασίες  συντήρησης  δικτύου  ύδρευσης  Δημοτικής  Ενότητας  Μυγδονίας”. 
3.   Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών και  ψήφιση 
πίστωσης ποσού  842,30  ευρώ  για  κάλυψη  της προμήθειας  ειδών  καθαριότητας. 
4.     Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής 
παραλαβής  του  έργου  “Ανόρυξη – αντικατάσταση  υδρευτικής  γεώτρησης  στην  θέση 
“Ποτάμι”  της  Τ.Κ.  Πενταλόφου,  Δήμου  Ωραιοκάστρου”. 
5.  Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής 
παραλαβής  του  έργου  “Ανόρυξη – αντικατάσταση  υδρευτικής  γεώτρησης  στην  θέση 
“Ντουγκρουτζιά”  της  Τ.Κ.  Μελισσοχωρίου,  Δήμου  Ωραιοκάστρου”. 
6.   Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών και  ψήφιση 
πίστωσης ποσού  24.600,00  ευρώ  για  κάλυψη  της  εργασίας  καθαρισμός  αγωγών  σχαρών. 
7.   Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών και  ψήφιση 
πίστωσης ποσού  9.000,00  ευρώ  για  κάλυψη  της  εργασίας  εκσκαφής  επέκτασης  δικτύου  
ύδρευσης  Ν. Φιλαδέλφειας. 
8.   Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης   1ου  και  τελικού  λογαριασμού  και 
πιστοποίηση για  την  πληρωμή  της  μελέτης  “Μ.Π.Ε.  Χορήγησης  αδειών  για  υφιστάμενα 
διακιώματα  χρήσης  νερού  εξωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  της  Δημοτικής  Κοινότητας 
Δρυμού,  Δήμου  Ωραιοκάστρου,  Νομού  Θεσσαλονίκης¨. 



9.  Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης   1ου  και  τελικού  λογαριασμού  και 
πιστοποίηση για  την  πληρωμή  της  μελέτης  “Μ.Π.Ε.  Χορήγησης  αδειών  για  υφιστάμενα 
δικαιώματα  χρήσης  νερού  εξωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  της  Δημοτικής  Κοινότητας 
Λητής,  Δήμου  Ωραιοκάστρου,  Νομού  Θεσσαλονίκης¨. 
10.     Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  3ης  αναμόρφωσης  προυπολογισμού. 
11.   Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών και  ψήφιση 
πίστωσης ποσού  24.600,00  ευρώ  για  κάλυψη  της  εργασίας  συντήρηση  επισκευή 
σωλήνων  στήλης  υποβρυχίων. 
12.   Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών και  ψήφιση 
πίστωσης ποσού  15.000,00  ευρώ  για  κάλυψη  της  εργασίας  συντήρηση  επισκευή  αντλιών 
λυμάτων. 
13. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών και  ψήφιση 
πίστωσης ποσού  24.600,00  ευρώ  για  κάλυψη  της  εργασίας  συντήρηση  επισκευή  δικτύου 
αποχέτευσης  Δημοτικής  Ενότητας  Καλλιθέας. 
14.  Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  και  ψήφιση 
πίστωσης  ποσού  24.600,00  ευρώ  για  κάλυχη  της  εργασίας  συντήρηση  επισκευή 
ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού  δημοτικής  ενότητας  Μυγδονίας. 
15.  Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  και  ψήφιση 
πίστωσης  24.600,00  ευρώ  για  κάλυψη  της  εργασίας  συντήρηση  επισκευή 
ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού   δημοτικής  ενότητας  Καλλιθέας. 
16.   Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τόκων  υπερημερίας  για  τον  12ο 
λογαριασμό  του  έργου  “Δίκτυα  αποχέτευσης και αγωγοί  μεταφοράς  ακαθάρτων  υδάτων 
Δήμου  Μυγδονίας”.  Ψήφιση  πιστωσης. 
17.   Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τόκων  υπερημερίας  για  τον  13ο 
λογαριασμό του  έργου  “Δίκτυα  αποχέτευσης και αγωγοί  μεταφοράς  ακαθάρτων  υδάτων 
Δήμου Μυγδονίας”.  Ψήφιση  πιστωσης. 
18.   Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  τόκων  υπερημερίας  για  τον  14ο 
λογαριασμό  του  έργου  “Δίκτυα  αποχέτευσης και αγωγοί  μεταφοράς  ακαθάρτων  υδάτων 
Δήμου  Μυγδονίας”.  Ψήφιση  πιστωσης. 
19.   Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  προσκλήσης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για υποβολή  
κλειστών  προσφορών  προκειμένου  να  επιλεγούν  ορκωτοί  λογιστές  για  το οικονομικό  
έτος  2012. 
20.   Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  προσκλήσης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για υποβολή  
κλειστών  προσφορών  προκειμένου  να  επιλεγούν  ορκωτοί  λογιστές  για  το οικονομικό  
έτος  2013. 
21.    Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  διαφόρων  αιτήσεων  ύδρευσης – αποχέτευσης. 
22.    Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  ψήφισης  πίστωσης  ποσού. 
       

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                                                                               
 


