
                                                                                           

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                Μελισσοχώρι,   2-6-2022 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                Αρ. Πρωτ. : 910 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                 
                                                                         
                                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                     Τακτική  Συνεδρίασης  8η    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  στα  γραφεία  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  ύδρευσης  Αποχέτευσης  Ωραιοκάστρου  
στο  Μελισσοχώρι   ημέρα  Δευτέρα   6  Ιουνίου   και ώρα 19:00μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης : 
 

1. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  2ου  λογαριασμού  «Αντικατάσταση  αγωγού  
ύδρευσης  για του  έργο  : Βελτίωση  πρόσβασης  σε  οριστική  μελέτη  οδοποιίας  αγροτικής  
οδού  στο  αγρόκτημα  Δημοτικής  Κοινότητας  Πενταλόφου  από  περιοχή  νέων  
νεκροταφείων  έως  παλαιά  Εθνική  οδό  Θεσσαλονίκης – Κιλκίς»,  ψήφιση  πίστωσης. 

2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  2ου  λογαριασμού  του  έργου : «Τμήμα  
υπολειπόμενων  δικτύων  ακαθάρτων  των  οικισμών  Λητής  και  Μελισσοχωρίου  Δήμου  
Ωραιοκάστρου»,  ψήφιση  πίστωσης. ` 

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  υπογραφή  της  «Σύμβασης   Χορήγησης  Εταιρικής  
Χρεωστικής  Κάρτας»  με  την  Τράπεζα  Πειραιώς  Α.Ε.  και   παροχή  εξουσιοδοτήσεων  για  
την  διενέργεια  συναλλαγών  μέσω  της  παραπάνω  κάρτας. 

4. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  πληρωμής  τέλη  χαρτοσήμων  στην  Α  ΔΟ Υ   Θεσσαλονίκης. 
5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  τροποποίηση  μισθολογικών  κλιμακίων  των  υπαλλήλων. 
6. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ΄ αρ.  6/2022 τεχνικής  έκθεσης «Συντήρηση  

επισκευή  δικτύου  ύδρευσης  Δημοτικής  Ενότητας  Μυγδονίας»,  ανάθεση  και  ψήφιση  
πίστωσης. 

7. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ’  αρ.  10/2022  τεχνικής  έκθεσης  
«Προμήθεια  υποχλωριώδες  νατρίου», ανάθεση  και  ψήφιση  πίστωσης. 

8. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ΄ αρ.  13/2022 τεχνικής  έκθεσης 
«Παρακολούθηση  της  ποιότητας  πόσιμου  νερού των  Δημοτικών  Ενοτήτων  Μυγδονίας  και  
Καλλιθέας»,  ανάθεση  και  ψήφιση  πίστωσης. 

9. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης της  υπ’  αρ.  18/2022  τεχνικής  έκθεσης  
«Συντήρηση  επισκευή  γεωτρήσεων  Δημοτικής  Ενότητας  Μυγδονίας»,  ανάθεση  και  
ψήφιση  πίστωσης. 

10. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης της  υπ’  αρ.  19/2022  τεχνικής  έκθεσης  
«Συντήρηση  επισκευή  γεωτρήσεων  Δημοτικής  Ενότητας  Καλλιθέας»,  ανάθεση  και  ψήφιση  
πίστωσης. 



11. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης της  υπ’  αρ.  20/2022  τεχνικής  έκθεσης  
«Προεκτίμηση  αμοιβής  μελέτης  για  κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης»,  ανάθεση  και  
ψήφιση  πίστωσης. 

12. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  παράτασης  της  υπ’  αρ.  1449/19-10-2020         
σύμβασης. 

13. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σύστασης  Επιτροπής  Προσωρινής  και  Οριστικής  
Παραλαβής  για  το  έργο  : «Αντικατάσταση  γεώτρησης  στην  θέση  Καμήλα  της  Δ.Κ.  
Δρυμού  της  Δ.Ε. Μυγδονίας». 

14. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σύστασης  Επιτροπής  Προσωρινής  και  Οριστικής  
Παραλαβής  για  το  έργο  : «Αντικατάσταση  γεώτρησης  στην  θέση  Φράγμα  της  Τ.Κ.  
Νεοχωρούδας  της  Δ.Ε. Καλλιθέας». 

15. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  Τροποποίησης  του  Τεχνικού  ΔΕΛΤΊΟΥ  Της  
Πράξης  στο  Πρόγραμμα  Αντώνης  Τρίτσης  (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι)  με  τίτλο  «Έργα   αποχέτευσης  
οικισμών  Μεσαίου  και  Νέας  Φιλαδέλφειας  διευρυμένου  Δήμου  Ωραιοκάστρου»  λόγω  
αύξησης  χρηματοδότησης  κατά  τη  σύνταξη  του  1ου  ΑΠΕ. 

 
 
                                                                                                                              Η  Πρόεδρος 
                                       

  
                                                                      Κυριακίδου  Ευδοξία 


