
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ                          ΜΕΛΙΟΥΩΡΙ, 30/08/2011 

ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ                         Αρ. Πρωη. : 127 

         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 
 
 

                                                 Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                                  σνεδρίαζη  4η 

Διοικηηικού σμβοσλίοσ Δημοηικής Επιτείρηζης 

Ύδρεσζης – Αποτέηεσζης Ωραιοκάζηροσ 

 

 

                                                 Προς : Σα κέιε ηνπ Γ.. 

                                                 ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

                                                 Ύδξεπζεο  Απνρέηεπζεο Χξαηνθάζηξνπ 

                                          Κοινοποίηζη :Πξνο ηνλ Γήκαξρν Χξαηνθάζηξνπ 

                                                                         θ. Γεκήηξην αξακάλην 

 
 

 

      αο πξνζθαιώ ζε ζπλεδξίαζε πνπ ζα γίλεη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Λεηήο, ηελ 08/09/2011 εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 19:00 κ.κ. 

γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ εμήο ζεκάησλ: 

 

1. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  γηα  έγθξηζε  Δζσηεξηθνύ  Οξγαληζκνύ  

Τπεξεζίαο  ηεο  Γ.Δ.Τ.Α.Χ. 

 

2. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  γηα  έγθξηζε  Καλνληζκνύ  Ύδξεπζεο  ηεο  

Γ.Δ.Τ.Α.Χ. 

 

  3.  πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  γηα  έγθξηζε  Καλνληζκνύ  Απνρέηεπζεο      

       ηεο  Γ.Δ.Τ.Α.Χ. 

 

4. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  γηα  έγθξηζε  Σηκνινγηαθήο  Πνιηηηθήο          

        ηεο  Γ.Δ.Τ.Α.Χ. 

 

5.  Έγθξηζε  7
νπ

  θαη  8
νπ

  ινγαξηαζκνύ  (πηζηνπνίεζεο)  γηα  ηελ  πιεξσκή  

ησλ  εξγαζηώλ  θαη  πξνκήζεηαο  πιηθώλ  ηνπ  έξγνπ : «Καηαζθεπή  

εζσηεξηθώλ    δηθηύσλ  απνρέηεπζεο,  αληιηνζηαζίσλ  θαη  θαηαζιηπηηθώλ  

αγσγώλ  ησλ  νηθηζκώλ  Λεηήο  θαη  Μειηζζνρσξίνπ  Γήκνπ  Μπγδνλίαο». 

 

6. Έγθξηζε  1
νπ

  θαη  2
νπ

  ινγαξηαζκνύ  (πηζηνπνίεζεο)  γηα  ηελ  πιεξσκή   

ηεο  εηαηξίαο  «ΜΗΥΑΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  Α.Δ.»,  αλαδόρνπ  ηεο  

ππεξεζίαο  «πληήξεζε  θαη  ιεηηνπξγία  ηεο  Δγθαηάζηαζεο  Δπεμεξγαζίαο  

Λπκάησλ  ηνπ  Γήκνπ  Μπγδνλίαο»  ζην  Γ.Γ. Λεηήο  ηνπ  Γήκνπ  

Μπγδνλίαο. 

 



7. Έγθξηζε  ή  κε  ζπλδέζεσλ  παξνρώλ  ύδξεπζεο  ζε  πεξηνρέο  εθηόο  

ζρεδίνπ. 

 

8. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  γηα  ηελ  ππνγξαθή  ζπκθσλεηηθνύ  - 

παξνρήο  ππεξεζηώλ  Ννκηθήο  Τπνζηήξημεο  ηεο  Δπηρείξεζεο. 

 

    9.  Φήθηζε   πηζηώζεσλ νθεηιώλ  παξειζόλησλ  εηώλ  ηεο  ΓΔΤΑ  Καιιηζέαο    

          θαη  ηεο  ΓΔΤΑ  Μπγδνλίαο,  ιόγσ   ζπγρώλεπζεο. 

                                                                                            

10. Έγθξηζε  δαπάλεο  θαη  δηάζεζεο  πίζησζεο. 

 

11.  2ε
  Σξνπνπνίεζε  Πξνγξακκαηηθήο  ύκβαζεο  ηνπ  άξζξνπ  22  ηνπ   Ν. 

3614/2007  γηα  ηελ  πινπνίεζεο  ηεο  πξάμεο  κε  ηίηιν  ««Καηαζθεπή  

εζσηεξηθώλ    δηθηύσλ  απνρέηεπζεο,  αληιηνζηαζίσλ  θαη  θαηαζιηπηηθώλ  

αγσγώλ  ησλ  νηθηζκώλ  Λεηήο  θαη  Μειηζζνρσξίνπ  Γήκνπ  Μπγδνλίαο». 

 

 

αο  ελεκεξώλνπκε  όηη  νη  εηζεγήζεηο  ησλ  ζεκάησλ  βξίζθνληαη  ζηα  γξαθεία  

ηεο  Δπηρείξεζεο   ζε  εξγάζηκεο  κέξεο  θαη  ώξεο,  ηηο  νπνίεο  κπνξείηε  λα  

κειεηήζεηε. 

 

 

                                                                                        
                                                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
 
 

                                                                        ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 
 


