
                                                                                           

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                Μελισσοχώρι,  30-3-2022 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                Αρ. Πρωτ. : 527 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                 
                                                                         
                                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                     Τακτική  Συνεδρίασης  3η    του  Διοικητικού Συμβουλίου  
                                    Δημοτικής Επιχείρησης   Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου 

           Προς : Τα μέλη του Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 
1) Μέλος  κ.  Ζάπρα  Χριστίνα    
2) Μέλος  κ.  Κανταρτζής Ευάγγελος 
3) Μέλος  κ.  Δρόσου  Ευαγγελία 
4) Μέλος  κ.  Τερζής  Χρήστος 
5) Μέλος  κ.  Καραστερίου  Ευάγγελος 
6) Μέλος  κ.  Μαντά  Βασιλεία 
7) Μέλος  κ.  Κουγιούνης  Αντώνιος 
8) Μέλος  κ.  Μπάρμπας  Γεώργιος 
9)   Μέλος  κ.  Σιούκας  Παναγιώτης 
10) Μέλος  κ. Μόσχος  Βασίλειος     

 
Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, να συμμετέχετε στην  τακτική 
συνεδρίαση της Δημοτικής  Επιχείρησης Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Ωραιοκάστρου, η οποία θα 
διεξαχθεί δια  τηλεδιάσκεψης ημέρα   Δευτέρα  4  Απριλίου   και ώρα 17:30μ.μ.  με  την  χρήση  της  
υπηρεσίας  τηλεδιασκέψεων  e:Presence.gov.gr  του  ΕΔΥΤΕ  σύμφωνα    α) με το άρθρο 10 της 
από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β)  την  υπ'  αρ.  426/77233/13-11-2020    Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών  (ΑΔΑ  :  6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι 
θέματα της ημερήσιας διάταξης : 
 

1. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης 3ης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού. 
2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  τιμολογίων  ψήφισης  παρελθόντων  ετών.   
3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  1ου  και  2ου  λογαριασμού  (προκαταβολές)  του  

έργου  «Έργα  αποχέτευσης  οικισμών  Μεσαίου  και  Νέας  Φιλαδέλφειας  Διευρυμένου  Δήμου  
Ωραιοκάστρου»,  ψήφιση  πίστωσης. 

4. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  6ου  λογαριασμού  του  έργου  «Αντικατάσταση  
δικτύων  ύδρευσης  οικισμών  Λητής,  Δρυμού  και  τμήματος  Μελισσοχωρίου  διευρυμένου  
Δήμου  Ωραιοκάστρου»,  ψήφιση  πίστωσης. 

5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  παράτασης  της  υπ’  αρ.  1852/28-12-2020  
σύμβασης. 

6. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  παράτασης  της  υπ’  αρ. 1853/28-12-2020  
σύμβασης. 

7. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  παράτασης  της  υπ’  αρ.  504/22-4-2021  
σύμβασης. 

8. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  παράτασης  της  υπ’  αρ. 505/22-4-2021  
σύμβασης. 

9. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  παράτασης  της  υπ’  αρ.  502/22-4-2021 
σύμβασης. 

10. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  παράτασης  της  υπ’  αρ.  1857/28-12-2020  και  
1858/28-12-2020  σύμβασης. 

11. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ’  αρ. 2/2022  τεχνικής  έκθεσης  
«Αποκατάσταση  από  βλάβες  Δημοτικής  Ενότητας  Μυγδονίας»,  ανάθεση και  ψήφιση  
πίστωσης. 



12. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ’  αρ. 3/2022  τεχνικής  έκθεσης  
«Αποκατάσταση  από  βλάβες  Δημοτικής  Ενότητας  Καλλιθέας»,  ανάθεση και  ψήφιση  
πίστωσης. 

13. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ’  αρ.  5/2022  τεχνικής  έκθεσης  
«Συντήρηση  επισκευή  δικτύου  ύδρευσης  Δημοτικής  Ενότητας  Καλλιθέας»,  ανάθεση  και  
ψήφιση  πίστωσης. 

14. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ’  αρ.  7/2022  τεχνικής  έκθεσης  
«Αποφράξεις»,  ανάθεση  και  ψήφιση  πίστωσης. 

15. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ’  αρ.  8/2022   τεχνικής  έκθεσης  
«Συντήρηση  επισκευή  λοιπού  εξοπλισμού»,  ανάθεση   και  ψήφιση  πίστωσης. 

 
 
                                                                                                                              Η  Πρόεδρος  

                                                             
    

                                                                      Κυριακίδου  Ευδοξία 


