
                                                                                           

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                Μελισσοχώρι, 4-11-2022 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                Αρ. Πρωτ. : 1507 
         ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                 
                                                                         
                                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                    Τακτική   Συνεδρίασης  14η    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     

       Κοιν.  Δήμαρχο  Δήμου  Ωραιοκάστρου  κ. Tσακίρη  Παντελεήμων 
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  την   Πέμπτη  10  Νοεμβρίου   και ώρα 17:30μ.μ.  στα  γραφεία της  επιχείρησης  στο  
Μελισσοχώρι. 
 

1. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  9ης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού. 
2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  αποδοχής  ποσού  από  τον  ΟΑΕΔ. 
3. Συζήτηση  και λήψη απόφασης έγκρισης  5ου  λογαριασμού  του  έργου  :  «Έργα  αποχέτευσης   

οικισμών  Μεσαίου  και Νέας  Φιλαδέλφειας  διευρυμένου  Δήμου  Ωραιοκάστρου»,  ψήφιση  
πίστωσης. 

4. Συζήτηση  και  λήψη   απόφασης  έγκρισης  11ου  λογαριασμού  του  έργου  : «Αντικατάσταση  
δικτύων  ύδρευσης  οικισμών  Λητής,  Δρυμού  και  τμήματος  Μελισσοχωρίου  διευρυμένου  
Δήμου  Ωραιοκάστρου»,  ψήφιση  πίστωσης. 

5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  6ου λογαριασμού  του  έργου : «Τμήμα  
υπολειπόμενων  δικτύων  ακαθάρτων  των  οικισμών  Λητής  και  Μελισσοχωρίου  Δήμου  
Ωραιοκάστρου»,  ψήφιση  πίστωσης. 

6. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης 14ου  λογαριασμού  του  έργου : «Ενοποίηση – 
επέκταση  υφιστάμενου  υδρευτικού  δικτύου  της  Τ.Κ. Μελισσοχωρίου  με  τα  υδρευτικά  
δίκτυα  της  Δ.Κ. Λητής  και  της  Δ.Κ. Δρυμού  για  την  βελτίωση  της  ποιότητας  και  
ποσότητας  πόσιμου  νερού  στις  Δημοτικές  Κοινότητες  της  Δ.Ε. Μυγδονίας  του  Δήμου  
Ωραιοκάστρου»,  ψήφιση  πίστωσης. 

7. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  παράτασης  σύμβασης  εργασίας. 
8. Συζήτηση και  λήψη  απόφασης  άδειας  σπουδών  εργαζομένης. 
9. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  αίτησης  μετάταξης  υπαλλήλου. 
10. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  αίτησης  αλλαγής  μισθολογικού  κλιμακίου. 
11. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  αναγνώρισης  προϋπηρεσίας  υπαλλήλου. 
12. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ’  αρ.  24/2022  τεχνικής  μελέτης  

«Υποστήριξη  σε  θέματα  ηλεκτρονικών  διαγωνισμών, υποβολής  προτάσεων  
χρηματοδότησης  και  εξωδικαστικές  υποθέσεις  της  Δ.Ε.Υ.Α.Ωραιοκάστρου»,  ανάθεση  και  
ψήφιση  πίστωσης. 

13. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της  υπ’  αρ.  26/2022 τεχνικής  μελέτης  
«Καθαρισμός  υποδομών  έργων  εισόδου  Ε.Ε.Λ.  και επισκευή  φρεατίων  αποχέτευσης» 
ανάθεση  και  ψήφιση  πίστωσης. 



14. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  παραλαβής  της  μελέτης  ανάλυσης  κόστους  - οφέλους  και  
βιωσιμότητας  και  λήψη  απόφασης  τροποποίησης  της  τιμολογιακής  πολιτικής  της  
Δ.Ε.Υ.Α.Ωραιοκάστρου  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  135275/2017  (ΦΕΚ 1751/Β/2017). 

15. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  παραλαβής του  Σχέδιου του προτεινόμενου νέου 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, το οποίο διαμορφώθηκε έπειτα από την αξιολόγηση των 

οργανωτικών και υπηρεσιακών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Ωραιοκάστρου. 

 

Η  Πρόεδρος 
 
 

Κυριακίδου  Ευδοξία 


