
                                                                                           

 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελιςςοχώρι,  4-3-2021 
ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 249 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ                                 
                                                                         
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                     Σακτική  υνεδρίαςησ  6η    του  Διοικητικού υμβουλίου  
                                    Δημοτικήσ Επιχείρηςησ   Ύδρευςησ – Αποχέτευςησ Ωραιοκάςτρου 

           Προσ : Σα μϋλη του Δ..  τησ  Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. 
1) Μϋλοσ  κ.  Ζϊπρα  Φριςτύνα    
2) Μϋλοσ  κ.  Καζαντζύδησ  Φαρϊλαμποσ 
3) Μϋλοσ  κ.  Δρόςου  Ευαγγελύα 
4) Μϋλοσ  κ.  Σερζόσ  Φρόςτοσ 
5) Μϋλοσ  κ.  Καραςτερύου  Ευϊγγελοσ 
6) Μϋλοσ  κ.  Μαντϊ  Βαςιλεύα 
7) Μϋλοσ  κ.  Κουγιούνησ  Αντώνιοσ 
8) Μϋλοσ  κ.  Μπϊρμπασ  Γεώργιοσ 
9)   Μϋλοσ  κ.  ιούκασ  Παναγιώτησ 
10) Μϋλοσ  κ. Μόςχοσ  Βαςύλειοσ     

 
ασ προςκαλώ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ.6 του ϊρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 
87/Α/07.06.2010), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει ςόμερα, να ςυμμετϋχετε ςτην ΣΑΚΣΙΚΗ 
ςυνεδρύαςη τησ Δημοτικόσ  Επιχεύρηςησ Ύδρευςησ  Αποχϋτευςησ  Ψραιοκϊςτρου, η οπούα θα 
διεξαχθεύ δια περιφορϊσ  (τηλεφωνικϊ  - απαντόςεισ  με  email) ςτισ 8  Μαρτύου 2021, ημϋρα 
Δευτϋρα και ώρα 12:00μ.μ. (ώρα ϋναρξησ) με 15:00μ.μ. (ώρα λόξησ) και ςύμφωνα α) με το ϊρθρο 
10 τησ από 11-3-2020 Πρϊξησ Νομοθετικού Περιεχομϋνου, η οπούα κυρώθηκε με το ϊρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β) με τισ Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΦ46ΜΣΛ6-1ΑΕ), 
40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΤ46ΜΣΛ6-50Χ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Χ3ΦΝ46ΜΣΛ6-ΑΧ7) και Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ψ0Ν346ΜΣΛ6-ΙΘ9) Εγκυκλύουσ του 
Τπουργεύου Εςωτερικών, για τη ςυζότηςη και λόψη απόφαςησ ςτα κϊτωθι θϋματα τησ ημερόςιασ 
διϊταξησ: 
 

1. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ψόφιςη  και  διϊθεςη  πύςτωςησ  υποχρεωτικών  
δαπανών. 

2. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ψόφιςησ  παρελθόντων  ετών  και  ςυνεχιζόμενων  
ςυμβϊςεων. 

3. υζότηςη και  λόψη απόφαςησ  ϋγκριςησ  1ησ  αναμόρφωςησ  προώπολογιςμού. 
4. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ εκδόλωςησ  ενδιαφϋροντοσ  για  το  προςωρινό  μϋτρο  

ενύςχυςησ  με  την  μορφό  Επιςτρεπτϋασ   Προκαταβολόσ   ςε  επιχειρόςεισ  ςύμφωνα  με  
την  Απόφαςη  ΓΔΟΤ  232  ΥΕΚ 804/Β/1-3-2021. 

5. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ   ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  1/2021  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Προμόθεια  υποχλωριώδεσ  νατρύου"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

6. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  2/2021  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Εργαςύεσ  καταγραφόσ  υδρομϋτρων  και  ςυντόρηςησ  μετρητών  νερού,  επιςκευόσ  
βλαβών  υδρομϋτρων,  εργαςύεσ   διακοπόσ  αφαύρεςησ  - αποξύλωςησ,  εργαςύεσ  
αντικατϊςταςησ  βανών  πριν  τα υδρόμετρα"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

7. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  3/2021  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Προμόθεια   καυςύμων  κύνηςησ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

8. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ    ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  4/2021  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Προμόθεια  γραφικόσ  ύλησ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

9. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςη  1ου  λογαριαςμού  χορόγηςησ  ϋντοκησ  
προκαταβολόσ  ςτην  εταιρύα  ΚΟΤΡΣΗ  ΚΑΙ  ΙΑ  ΟΕ  για  το  ϋργο  "Καταςκευό  
εξωτερικού  αγωγού  ύδρευςησ  από νϋα  γεώτρηςη  ςτη  θϋςη  "Νηπιαγωγεύο"  ϋωσ  την  
δεξαμενό  "ταμ  Πϋτρα"  ςτην  Δ.Κ.  Μελιςςοχωρύου",  ψόφιςη  πύςτωςησ. 



10. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ   τησ  υπ'  αρ. 5/2021  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"υντόρηςη  επιςκευό  αυτοκινότων"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

11. υζότηςη και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  6/2021  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Προμόθεια  υδρομϋτρων"   ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

12. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  7/2021  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Αποκατϊςταςη  οδών  από  βλϊβεσ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ" ανϊθεςη  και  
ψόφιςη πύςτωςησ. 

13. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  8/2021  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Αποκατϊςταςη  οδών  από  βλϊβεσ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Καλλιθϋασ" ανϊθεςη  και  
ψόφιςη πύςτωςησ. 

14. υζότηςη  και λόψη  απόφαςησ ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  10/2021  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Αντικατϊςταςη  δικτύου  ύδρευςησ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 

15. υζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  11/2021  τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Μελϋτη  κυκλοφοριακών  ρυθμύςεων  για  την υλοπούηςη  των    ϋργων  1. "Αποχϋτευςη  
οικιςμών  Μεςαύου  και  Νϋασ  Υιλαδϋλφειασ  διευρυμϋνου  Δόμου  Ψραιοκϊςτρου"  και  2. 
"Αντικατϊςταςη  δικτύων  ύδρευςησ  οικιςμών  Λητόσ - Δρυμού  και  τμόματοσ  
Μελιςςοχωρύου  διευρυμϋνου  Δόμου  Ψραιοκϊςτρου",  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ.   
 

 
 
                                                                                                                               Ο  Πρόεδροσ  

                                                             
    

                                                                      Μαρμαρίδησ  ταύροσ 


