
                                                                                          

 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελιςςοχώρι,   7-9-2017 
ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 1265 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ     

 
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                                Σακτική   υνεδρίαςη  7η    του  Διοικητικού υμβουλίου  
                                    Δημοτικήσ Επιχείρηςησ   Ύδρευςησ – Αποχέτευςησ Ωραιοκάςτρου 
 

           Προσ : Σα μϋλη του Δ..  τησ  Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. 
1) Aντιπρόεδρο  κ. Βαμβϊκη - Λιμπατϋ Φριςτύνα 
2) Μϋλοσ  κ.  Δύγκαλη  Θωμϊ  
3) Μϋλοσ  κ.  Σερζό  Φρόςτο 
4) Μϋλοσ  κ.  Δουδουλϊκα  Γρηγόριο 
5) Μϋλοσ  κ.  Σςιτούκη  Φρόςτο 
6) Μϋλοσ  κ.  ακαλό  Φρυςούλα 
7) Μϋλοσ  κ.  Βλαχονικόλα  Υωτεινό 
8) Μϋλοσ  κ.  Παπαχρόςτο  Νικόλαο 
9) Μϋλοσ  κ.  Γκότςη  Δημότριο 
10) Μϋλοσ  κ.  Παπαδόπουλο  Ιωακεύμ 

     Κοιν.  Δόμαρχο  Δόμου  Ψραιοκϊςτρου  κ. Γαβότςη  Αςτϋριο 
 
           ασ προςκαλώ ςε τακτικό ςυνεδρύαςη που θα γύνει ςτα  γραφεύα  τησ  Δημοτικόσ  
Κοινότητασ Μελιςςοχωρύου  (κτύριο  Κοινότητασ  Μελιςςοχωρύου),   την 13η  επτεμβρύου   ημϋρα  
Σετϊρτη  και ώρα 18:00 μ.μ. για ςυζότηςη και  λόψη  αποφϊςεων επύ των εξόσ θεμϊτων : 
 

1. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ   ϋγκριςη  πρόςβαςησ  τησ  εταιρεύασ  ςτην  Τπηρεςύα  
Internet  Banking  τησ  ανώνυμησ  εταιρεύασ  με  την  επωνυμύα  "ΣΡΑΠΕΖΑ  EUROBANK  
ERGASIAS  A.E."  

2. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  κατϊταξησ  προςωπικού  ςύμφωνα  με  το  Ν.4483/2017. 
3. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ακύρωςησ  αποφϊςεων  και  ανϊκληςη  των  Α.Α.Τ. 
4. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  6ησ  αναμόρφωςησ  προώπολογιςμού  ϋτουσ  

2017. 
5. υζότηςη   και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  πρακτικού  για  τισ  υπηρεςύεσ  : "Ορκωτών  

λογιςτών  για  την  χρόςη  οικονομικού  ϋτουσ  2015  και  2016".   
6. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  παραλαβόσ  μελϋτησ  "ύνταξη  φακϋλου  καταγραφόσ  

ςημεύων  υδροληψύασ  (Ε.Μ..Τ.)  και  ϋκδοςη  αδειών  χρόςησ  νερού  των  υφιςτϊμενων  
υδρευτικών  δικτύων  των  Δ.Κ.  και  Σ.Κ.  Καλλιθϋασ. 

7. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  1ου  Λογαριαςμού  και  τελικού  για  την  μελϋτη  
: "Σοπογραφικό  μελϋτη  για  την  βελτύωςη  τησ  ποιότητασ  και  ποςότητασ  πόςιμου  
νερού  ςτισ  Δημοτικϋσ  Κοινότητεσ  τησ  Δ.Ε. Μυγδονύασ  του  Δόμου  Ψραιοκϊςτρου". 

8. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  παραλαβόσ  γεωλογικόσ  μελϋτησ  για  το  ϋργο  : 
"Kαταςκευό  εξωτερικού  δικτύου  αγωγών  ύδρευςησ  τησ  Δ.Ε.  Μυγδονύασ  Δόμου  
Ψραιοκϊςτρου". 

9. υζότηςη  και  λόψη   απόφαςησ  παραλαβόσ  γεωτεχνικόσ  μελϋτησ  για  το  ϋργο : 
"Εγκατϊςταςη  δύο  προκαταςκευαςμϋνων  δεξαμενών  ςτισ  Δ.Κ.  Μελιςςοχωρύου  και  
Δ.Κ.  Λητόσ  τησ  Δ.Ε.  Μυγδονύασ  για  την  ύδρευςησ  των  οικιςμών  Μελιςςοχωρύου  - 
Δρυμού - Λητόσ  του  Δόμου  Ψραιοκϊςτρου". 

10. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  32/2017  τεχνικόσ  μελϋτησ  
"Προμόθεια  υποχλωριώδεσ  νατρύου". Απ΄ ευθεύασ ανϊθεςη τησ  προμόθειασ. Χόφιςη 
πύςτωςησ. 

11. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  33/2017  προεκτύμηςη  αμοιβόσ  
τησ μελϋτησ  "Ηλεκτρομηχανολογικό  μελϋτη  γεωτρόςεων  και  αντλιοςταςύων  ςτισ  



δημοτικϋσ  κοινότητεσ  Δρυμού,  Λητόσ  και  Μελιςςοχωρύου  του  Δόμου  Ψραιοκϊςτρου".  
Απ'  ευθεύασ  ανϊθεςη  τησ  υπηρεςύασ. Χόφιςη πύςτωςησ. 

12. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  για  παροχό  υπηρεςιών  για  την  εκπόνηςη  ειδικόσ 
μελϋτησ  κοςτολόγηςησ - τιμολόγηςησ  ύδρευςησ  με  πλόρη  ανϊκτηςη  του  οικονομικού  
κόςτουσ  και  του  κόςτουσ  φυςικών  πόρων,  ςύμφωνα  με  τιμολόγηςησ  ύδρευςησ  με  
πλόρη  ανϊκτηςη  του  οικονομικού  κόςτουσ  με  πλόρη  ανϊκτηςη  του  οικονομικού  
κόςτουσ  και  του  κόςτουσ  φυςικών  πόρων,  ςύμφωνα  με  τισ  απαιτόςεισ  τησ  
Κοινοτικόσ  Οδηγύασ  2000/60/ΕΚ,  αλλϊ  και  τησ  ΚΤΑ  135275/2017".  Απ'  ευθεύασ  
ανϊθεςη  τησ  υπηρεςύασ.  Χόφιςη  πύςτωςησ. 

13. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςη  ϋγκριςη  τησ  υπ'  αρ.  34/2017  προεκτύμηςησ  αμοιβόσ  
τησ  μελϋτησ  "Γεωλογικόσ  μελϋτησ  για  την  υποβολό  πρόταςησ  χρηματοδότηςησ   
αποχϋτευςησ  ακαθϊρτων  οικιςμών  Πενταλόφου  και  Νεοχωρουδασ  Δόμου  
Ψραιοκϊςτρου".   Απ'  ευθεύασ  ανϊθεςη  τησ  υπηρεςύασ. Χόφιςη πύςτωςησ. 

14. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςη  ϋγκριςη  τησ  υπ'  αρ.  35/2017  προεκτύμηςησ  αμοιβόσ  
τησ  μελϋτησ  "Σοπογραφικόσ  μελϋτησ  για  την  υποβολό  πρόταςησ  χρηματοδότηςησ   
αποχϋτευςησ  ακαθϊρτων  οικιςμών  Πενταλόφου  και  Νεοχωρουδασ  Δόμου  
Ψραιοκϊςτρου".   Απ'  ευθεύασ  ανϊθεςη  τησ  υπηρεςύασ. Χόφιςη πύςτωςησ. 

15. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςη  διαφόρων  αιτόςεων  ύδρευςησ  -  αποχϋτευςησ. 
 

ασ  ενημερώνουμε  ότι  οι  ειςηγόςεισ  των  θεμϊτων   βρύςκονται  ςτα  γραφεύα  τησ  Επιχεύρηςησ   
ςε  εργϊςιμεσ  μϋρεσ  και  ώρεσ,  τισ οπούεσ  μπορεύτε  να  μελετόςετε  ό  να  λϊβετε  
φωτοαντύγραφα.                                       
 
 
                                                                                                                         Ο  Πρόεδροσ  

                   
                                               

                                                                      Νικόλαοσ  Παπαδόπουλοσ  


