
                                                                                           

 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                                Μελιςςοχώρι,  15-4-2021 
ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                                Αρ. Πρωτ. : 481 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ                                 
                                                                         
                                                                             Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                 Σακτική     υνεδρίαςησ  10η    του  Διοικητικού υμβουλίου  
                                    Δημοτικήσ Επιχείρηςησ   Ύδρευςησ – Αποχέτευςησ Ωραιοκάςτρου 

           Προσ : Τα μϋλη του Δ.Σ.  τησ  Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 
1) Μϋλοσ  κ.  Ζϊπρα  Χριςτύνα    
2) Μϋλοσ  κ.  Καζαντζύδησ  Χαρϊλαμποσ 
3) Μϋλοσ  κ.  Δρόςου  Ευαγγελύα 
4) Μϋλοσ  κ.  Τερζόσ  Χρόςτοσ 
5) Μϋλοσ  κ.  Καραςτερύου  Ευϊγγελοσ 
6) Μϋλοσ  κ.  Μαντϊ  Βαςιλεύα 
7) Μϋλοσ  κ.  Κουγιούνησ  Αντώνιοσ 
8) Μϋλοσ  κ.  Μπϊρμπασ  Γεώργιοσ 
9)   Μϋλοσ  κ.  Σιούκασ  Παναγιώτησ 
10) Μϋλοσ  κ. Μόςχοσ  Βαςύλειοσ     

 
Σασ προςκαλώ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ.6 του ϊρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/07.06.2010), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει ςόμερα, να ςυμμετϋχετε ςτην τακτικό  
ςυνεδρύαςη τησ Δημοτικόσ  Επιχεύρηςησ Ύδρευςησ  Αποχϋτευςησ  Ωραιοκϊςτρου, η οπούα θα 
διεξαχθεύ δια περιφορϊσ  (τηλεφωνικϊ  - απαντόςεισ  με  email) ςτισ 19  Απριλύου 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: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) Εγκυκλύουσ του 
Υπουργεύου Εςωτερικών, για τη ςυζότηςη και λόψη απόφαςησ ςτα κϊτωθι θϋματα τησ ημερόςιασ 
διϊταξησ : 
 
1. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  2ησ  αναμόρφωςησ  προώπολογιςμού.  
2. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ εκδόλωςησ  ενδιαφϋροντοσ  για  το  προςωρινό  μϋτρο  ενύςχυςησ  
με  την  μορφό  Επιςτρεπτϋασ   Προκαταβολόσ   ςε  επιχειρόςεισ  ςύμφωνα  με  την  Απόφαςη  ΓΔΟΥ  
1  ΦΕΚ 366/Β/1-4-2021. 
3. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ   ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  12/2021 τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Επιςκευό  - ςυντόρηςη  οικύςκων  γεωτρόςεων  και  δεξαμενών  τησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  
Καλλιθϋασ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ.  
4. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ   ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  13/2021 τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Επιςκευό  - ςυντόρηςη  οικύςκων  γεωτρόςεων  και  δεξαμενών  τησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  
Μυγδονύασ"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  πύςτωςησ.  
5. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ   ϋγκριςησ  τησ  υπ'  αρ.  14/2021 τεχνικόσ  ϋκθεςησ  
"Ηλεκτροδότηςη  αντλιοςταςύων  Σταμ  Πϋτρα  και  Μπιζινού  Τούμπα"  ανϊθεςη  και  ψόφιςη  
πύςτωςησ. 
6. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ανϊθεςη  "Λογιςτικόσ  υποςτόριξησ"   και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
7. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ   αναγνώριςησ  μεταπτυχιακών  τύτλων. 
8. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ εξουςιοδότηςησ  υπογραφόσ  χρηματικών  ενταλμϊτων  πληρωμόσ. 
9. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ   παρϊταςησ  τησ  υπ'  αρ.  1495/27-10-2020  ςύμβαςησ  για  την  
παροχό  υπηρεςιών "Παροχό  Υπηρεςιών  Εκπόνηςησ  Μελϋτησ  Ανϊλυςησ  Κόςτουσ   - Ωφϋλειασ  &  
Βιωςιμότητασ". 
10.  Συζότηςη  και λόψη  απόφαςησ παρϊταςησ  τησ  υπ'   αρ. 1450/19-10-2020 "Καθαριςμόσ 
απολύμανςη  δεξαμενών  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ". 



11. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ανϊθεςησ    ςύνταξησ  εξώδικων    για  οφειλϋσ  ϊνω  των  1.500,00  
ευρώ  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
12. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ανϊθεςησ    επύδοςησ  εξώδικων  για  οφειλϋσ  ϊνω  των  1.500,00  
ευρώ  και  ψόφιςη  πύςτωςησ. 
13. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋγκριςησ  τησ  υπ'  15/2021 μελϋτησ  "Συντόρηςη  και  λειτουργύα  
τησ  Εγκατϊςταςησ  Επεξεργαςύασ  Λυμϊτων",  ϋγκριςη  τευχών  δημοπρϊτηςησ  και  τρόποσ  
διενϋργειασ  διαγωνιςμού  (ςυνοπτικόσ).  
14. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  υποβολό  πρόταςησ  για  το  πρόγραμμα  ενύςχυςησ  εργοδοτών  για  
την  πρόςληψη  2000  ανϋργων  ατόμων  με  αναπηρύεσ  (ΑμεΑ),  Απεξαρτημϋνων  απο  εξαρτηςιογόνεσ  
ουςύεσ,  αποφυλακιςμϋνων,  νεαρών  παραβατικών  ό  νεαρών  που  βρύςκονται  ςε  κοινωνικό  κύνδυνο. 
15. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  ϋκδοςησ  λογαριαςμών  Γ  2019  (εκκαθαριςτικόσ). 
16. Συζότηςη  και  λόψη  απόφαςησ  διαφόρων  αιτόςεων  ύδρευςησ - αποχϋτευςησ. 

 
 
 

Ο  Πρόεδροσ 
 
 

Μαρμαρίδησ  ταύροσ 


