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      Αριθμός απόφασης: 16/2012                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                                                                                               Περίληψη 

                                                             Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  την   

                                                             άμεση  καταβολή  ποσού  στην  είσοδο 

                                                             της  Ε.Ε.Λ.   

 

Στο Μελισσοχώρι σήμερα 13  Φεβρουαρίου  2012 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 

15.00μ.μ. στην αίθουσα  συνεδριάσεων  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Λητής  του  

Δήμου  Ωραιοκάστρου,  ύστερα από την υπ’ αριθμ. 116/29-1-2012  έγγραφη  

πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ., συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ωραιοκάστρου  (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.) που ορίσθηκαν 

με  την  υπ’  αριθμ.  77/2011  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ωραιοκάστρου, βάσει της απόφασης σύστασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1273/16-

6-2011, των άρθρων 277 και 278 του Π.Δ. 410/95 και του Ν. 1069/1980. 

 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1.  Παπαχρήστου  Νικόλαος,  Δημοτικός  Σύμβουλος,  Πρόεδρος. 

2.  Πατσιαλάς   Αθανάσιος, Δημότης, Αντιπρόεδρος. 

3.  Τσακαλίδου  Δέσποινα,  Δημοτική  Σύμβουλος,  Μέλος 

4.  Δεληπάλα  Δάφνη,  Δημοτική  Σύμβουλος,  Μέλος 

5.  Σαραμούρτσης  Παύλος,  Δημότης,  Μέλος 

6.  Μπόζιας  Δημήτριος,  Δημότης,  Μέλος 

7.  Γρηγοριάδου  Ελπίδα,  Δημότισσα,  Μέλος 

8.  Πολυχρονιάδου  Αναστασία,  Δημότισσα,  Μέλος 

9.  Τερζής  Χρήστος,  Δημοτικός  Σύμβουλος,  Μέλος 

10.Κατζούρης  Ανδρέας,  Εκπρόσωπος  της  Οικολογικής  Κίνησης – Προστασίας     

     και  Ανάπτυξης  του  Περιβάλλοντος  των  οικισμών  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου. 

 

                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πολυχρονιάδου  Αναστασία,  Δημότισσα,  Μέλος 

2. Τσολάκης  Γεώργιος,  Δημότης,  Μέλος   

 



 Διαπιστώθηκε πλειοψηφία, αφού  εννέα  από  τα έντεκα  μέλη ήταν παρόντα. Ο πρόεδρος 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας 

Διάταξης. 

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15
ο
 θέμα ανέφερε τα εξής  : Στα  πλαίσια  οργάνωσης  

της  επιχείρησης  προτείνω  την  πληρωμή  παράβολου  εισόδου  κατά  την  είσοδο  

κάθε  βυτιοφόρου – οχήματος  που  θα  προσέρχεται  στην  Εγκατάσταση  

Επεξεργασίας  Λυμάτων  (Βιολογικός  Καθαρισμός). 

Όσο  αφορά  το  πόσο  που  θα  πληρώνεται α)  για  τα  βυτιοφόρα – οχήματα  που  

κατάγονται  από  τον  Δήμο  Ωραιοκάστρου  το  ποσό  θα  είναι  3,00  ευρώ  

συμπεριλαμβανομένου  του   Φ.Π.Α.  και  β) για  τα  βυτιοφόρα – οχήματα  που  δεν  

κατάγονται   από  τον  Δήμο  Ωραιοκάστρου  άλλα  εξυπηρετούν  κατοίκους  του  

Δήμου  το  ποσό  θα  είναι  6,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του   Φ.Π.Α 

Προϋπόθεση  για  να  εισέρχονται  τα  βυτιοφόρα – οχήματα  στην  Ε.Ε.Λ.  θα  πρέπει  

κατά  την  είσοδο  να  υποβάλλονται  σε  τεστ  αγωγιμότητας  και  ph  και  εφόσον  

ικανοποιούνται  οι   παράμετροι  ελέγχου  θα  γίνονται  δεκτά  τα  λύματα.  

Επίσης  θα  πρέπει  τα  βυτιοφόρα – οχήματα  να  εξυπηρετούν  μόνο  κατοίκους  της  

Δημοτικής  Ενότητας  Μυγδονίας  και  θα  φέρνουν  συμπληρωμένα  τα  στοιχεία  

τους  (ονοματεπώνυμο,  διεύθυνση,  σταθερό  τηλέφωνο  και  Α.Φ.Μ.) 

Σύμφωνα  με  τις  παραπάνω  προϋποθέσεις  θα   γίνονται  δεκτά  και  θα  πληρώνουν  

το  παράβολο  που  τους  αντιστοιχεί. 
               

      Το διοικητικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του  

Προέδρου  και  μετά  από  διαλογική  συζήτηση 

 

                               Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ  

  

Εγκρίνει   την  άμεση  καταβολή  παράβολου  στην  είσοδο  της  Εγκατάστασης  

Επεξεργασίας  Λυμάτων  α)   για  τα  βυτιοφόρα – οχήματα  που  κατάγονται  από  

τον  Δήμο  Ωραιοκάστρου  το  ποσό  θα  είναι  3,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  

του   Φ.Π.Α.  β) για  τα  βυτιοφόρα – οχήματα  που  δεν  κατάγονται   από  τον  Δήμο  

Ωραιοκάστρου  άλλα  εξυπηρετούν  κατοίκους  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου  το  ποσό  

θα  είναι  6,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του   Φ.Π.Α.  

 Προϋπόθεση  για  να  εισέρχονται  τα  βυτιοφόρα – οχήματα  στην  Ε.Ε.Λ.  θα  

πρέπει  κατά  την  είσοδο  να  υποβάλλονται  σε  τεστ  αγωγιμότητας  και  ph  και  

εφόσον  ικανοποιούνται  οι   παράμετροι  ελέγχου  θα  γίνονται  δεκτά  τα  λύματα.  

Επίσης  θα  πρέπει  τα  βυτιοφόρα – οχήματα  να  εξυπηρετούν  μόνο  κατοίκους  της  

Δημοτικής  Ενότητας  Μυγδονίας  και  θα  φέρνουν  συμπληρωμένα  τα  στοιχεία  

τους  (ονοματεπώνυμο,  διεύθυνση,  σταθερό  τηλέφωνο  και  Α.Φ.Μ.) 

Σύμφωνα  με  τις  παραπάνω  προϋποθέσεις  θα   γίνονται  δεκτά  και  θα  πληρώνουν  

το  παράβολο  που  τους  αντιστοιχεί.                            
      Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 16/2012 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΤΗΣ 

Δ.Ε.ΥΑ.Ω.       

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                            ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 


