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                                                                Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                                         Σακηική   σνεδρίαζη  6η     
                                                         Διοικηηικού σμβοσλίοσ  

Δημοηικής Επιτείρηζης  Ύδρεσζης – Αποτέηεσζης Ωραιοκάζηροσ 
 

      Προς : Σα κέιε ηνπ Γ..ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  Ύδξεπζεο  Απνρέηεπζεο Ωξαηνθάζηξνπ  
 

1) Αληηπξόεδξν  θ. Γνπδνπιάθα  Γξεγόξην 
2) Μέινο  θ.  Μνδίηζε  Αζαλάζην 
3) Μέινο  θ.  Βακβάθε - Ληκπαηέ Χξηζηίλα 
4) Μέινο  θ.  Σεξδή  Χξήζην 
5) Μέινο  θ.  Σζηηνύθε  Χξήζην 
6) Μέινο  θ.  Χαηδή  Μαξία 
7) Μέινο  θ.  Μαξάλα  Γεσξγία 
8) Μέινο  θ.  Παπαρξήζην  Νηθόιαν 
9) Μέινο  θ.  Γθόηζε  Γεκήηξην 
10)Μέινο  θ.  Ρσθαιίθν  Χξήζην 
 
    Κνηλ.  Γήκαξρν  Γήκνπ  Ωξαηνθάζηξνπ  θ. Γαβόηζε  Αζηέξην 
 

           αο πξνζθαιώ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ ζα γίλεη ζηα  γξαθεία  ηεο  Γεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο  
Λεηήο  (πξώελ  Γεκαξρείν),   ηελ  28ε  Μαΐνπ  εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 18:00 κ.κ. γηα ζπδήηεζε θαη  
ιήςε  απνθάζεσλ επί ησλ εμήο ζεκάησλ : 
 

1. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  έγθξηζεο  3εο  αλακόξθσζεο  πνζνύ. 

2. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  έγθξηζεο  ηερληθώλ  πξνδηαγξαθώλ  θαη  ςήθηζε  πίζησζεο  
πνζνύ  12.300,00  επξώ  γηα  θάιπςε  ηεο  εξγαζίαο  θαζαξηζκόο  γεσηξήζεσλ. 

3. πδήηεζε   θαη  ιήςε  απόθαζεο  έγθξηζεο  ηερληθώλ  πξνδηαγξαθώλ  θαη  ςήθηζε πίζησζεο  
πνζνύ 6.197,60  επξώ  γηα  θάιπςε  ηεο  πξνκήζεηαο  πδξαπιηθώλ  εηδώλ ύδξεπζεο. 

4. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  έγθξηζεο  ηερληθώλ  πξνδηαγξαθώλ  θαη  ςήθηζε πίζησζεο  
πνζνύ  8.146,25  επξώ  γηα  θάιπςε  ηεο  πξνκήζεηαο  ρπηνζηδεξώλ εμαξηεκάησλ. 

5. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  έγθξηζεο  ηερληθώλ  πξνδηαγξαθώλ  θαη  ςήθηζε πίζησζεο  
πνζνύ  7.687,50  επξώ  γηα  θάιπςε  ηερληθώλ  πξνδηαγξαθώλ  ηεο πξνκήζεηαο ππνρισξηώδεο  
λαηξίνπ. 

6. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  έγθξηζεο  ηερληθώλ  πξνδηαγξαθώλ  θαη  ςήθηζε πίζησζεο  
πνζνύ  9.686,50  επξώ  γηα  θάιπςε  ηεο  πξνκήζεηαο  ρεκηθώλ  πιηθώλ. 

7. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο έγθξηζεο  ηερληθώλ  πξνδηαγξαθώλ  θαη  ςήθηζε  πίζησζεο  
πνζνύ  7.269,05  επξώ  γηα  θάιπςε  ηεο  πξνκήζεηαο  ζσιήλσλ  ύδξεπζεο. 

8. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  έγθξηζεο  απ’ επζείαο  αλάζεζε  ηερληθνύ αζθαιείαο  θαη  ςήθηζε  
πίζησζεο. 

9. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  έγθξηζεο  ηερληθώλ  πξνδηαγξαθώλ  θαη  ςήθηζε  πίζησζεο  
πνζνύ 24.354,00  επξώ  γηα  θάιπςε  ηεο  εξγαζίαο  ζπληήξεζε – επηζθεπή  δηθηύνπ  απνρέηεπζεο  
Γεκνηηθήο  Δλόηεηαο  Καιιηζέαο. 

10. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  έγθξηζεο  απ'  επζείαο  αλάζεζε  εθπόλεζεο νηθνλνκνηερληθήο  
κειέηεο,  αύμεζεο  κεηνρηθνύ  θεθαιαίνπ  ηεο  επηρείξεζεο  θαη  ςήθηζε  πίζησζεο. 

11. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  δηαθόξσλ  αηηήζεσλ  ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο. 

12. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  έγθξηζεο  ςήθηζεο  πίζησζεο  πνζνύ. 
 

αο  ελεκεξώλνπκε  όηη  νη  εηζεγήζεηο  ησλ  ζεκάησλ   βξίζθνληαη  ζηα  γξαθεία  ηεο  Δπηρείξεζεο   ζε  
εξγάζηκεο  κέξεο  θαη  ώξεο,  ηηο  νπνίεο  κπνξείηε  λα  κειεηήζεηε  ή  λα  ιάβεηε  θσηναληίγξαθα.              
                          
                                                                                                                 Ο  Πξόεδξνο  

                                                                                                                                                          
  

                                                                                Νηθόιανο  Παπαδόπνπινο  


