
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ                          ΜΕΛΙΟΥΩΡΙ,  29-1-2012 

ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ                         Αρ. Πρωη. : 116 

         ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 
 
 

                                                         Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

                                                  Σακηικής   σνεδρίαζης  2
η
     

Διοικηηικού σμβοσλίοσ Δημοηικής Επιτείρηζης 

     Ύδρεσζης – Αποτέηεσζης Ωραιοκάζηροσ 

 

                                                 Προς : Σα κέιε ηνπ Δ.. 

                                                 ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο  

                                                 Ύδξεπζεο  Απνρέηεπζεο Χξαηνθάζηξνπ 
 

1) Αληηπξόεδξν  θ. Παηζηαιά  Αζαλάζην 

2) Μέινο  θ.  Σζαθαιίδνπ  Δέζπνηλα 

3) Μέινο  θ.  Δειεπάια  Δάθλε 

4) Μέινο  θ.  αξακνύξηζε  Παύιν 

5) Μέινο  θ.  Μπόδηα  Δεκήηξην 

6) Μέινο  θ.  Πνιπρξνληάδνπ  Αλαζηαζία 

7) Μέινο  θ.  Γξεγνξηάδνπ  Ειπίδα 

8) Μέινο  θ.  Καηδνύξε  Αλδξέα 

9) Μέινο  θ.  Σζνιάθε  Γεώξγην 

10)Μέινο  θ.  Σεξδή  Υξήζην 

      Κνηλ.  Δήκαξρν  Δήκνπ  Χξαηνθάζηξνπ  θ. αξακάλην   Δεκήηξην 

 

      αο πξνζθαιώ ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε πνπ ζα γίλεη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο 

Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Λεηήο, ηελ  9/2/2012 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 15:00 κ.κ. γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ εμήο ζεκάησλ: 

 

1. πδήηεζε  θαη  ιήςε  ςήθηζε  πηζηώζεσλ  νθεηιώλ  παξειζόλησλ  εηώλ. 

2. πδήηεζε  θαη  ιήςε  ςήθηζε  ζπλνιηθώλ  πηζηώζεσλ  πξνϋπνινγηζκνύ. 

3. Απ’  επζείαο  αλάζεζε  ππνρισξηώδεο  λαηξίνπ. Φήθηζε  πίζησζεο. 

4. Απ’  επζείαο  αλάζεζε  ρεκηθνύ  πιηθνύ  γηα  ηελ  Ε.Ε.Λ.. Φήθηζε  πίζησζεο. 

5. Απ’  επζείαο  αλάζεζε  παξαθνινύζεζεο  λεξνύ – πνηνηηθόο  έιεγρνο,  αλαιύζεηο. 

Φήθηζε  πίζησζεο. 

6. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  έγθξηζεο  ζύκβαζεο  ινγηζηηθήο  ππνζηήξημεο. 

Φήθηζε  πίζησζεο. 

7. Απ’  επζείαο  αλάζεζε  ζύληαμε  θαθέινπ  πδξεπηηθήο  θαηάζηαζεο  Καιιηζέαο. 

8. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  πεξί  αληηκεηώπηζεο  επεηγνπζώλ  αλαγθώλ. 

9. Έγθξηζε  ή  κε  αίηεζεο  βπηηνθόξνπ  - νρήκαηνο  γηα  ξίςε  ιπκάησλ  ζηελ  Ε.Ε.Λ.   

10. Έγθξηζε  3
νπ

  ινγαξηαζκνύ  «πληήξεζε  θαη  ιεηηνπξγίαο  εγθαηάζηαζε  

επεμεξγαζίαο  ιπκάησλ  Δήκνπ  Μπγδνλίαο». 

11. Έγθξηζε   6
νπ

  ινγαξηαζκνύ   «Καηαζθεπή  εζσηεξηθώλ  δηθηύσλ  απνρέηεπζεο,  

αληιηνζηαζίσλ  θαη  θαηαζιηπηηθώλ  αγσγώλ  ησλ  νηθηζκώλ  Λεηήο  θαη  

Μειηζζνρσξίνπ  Δήκνπ  Μπγδνλίαο». 

12. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  γηα  ηελ  άκεζε  θαηαβνιή  πνζνύ  ζηελ  είζνδν  

ηεο  Ε.Ε.Λ. 



13. Έγθξηζε  ή  κε  αηηήκαηνο  ηνπ  Δήκνπ  Λαγθαδά  γηα  ηελ  δηάζεζε  αζηηθώλ  

ιπκάησλ  ηεο  Δ.Κ.  Αζζήξνπ. 

14. πδήηεζε  θαη ιήςε  απόθαζεο   ζπκπιήξσζεο   ηηκνινγηαθήο  πνιηηηθήο  σο  πξνο  

ην  παξάβνιν  επαλαζύλδεζεο. 

15. πδήηεζε   θαη  ιήςε  απόθαζεο  νξηζκόο  νξθσηώλ  ινγηζηώλ  ρξήζεο  2010. 

16. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  γηα  δηάθνξεο  αηηήζεηο, ινγαξηαζκώλ  ύδξεπζεο.  

17. πδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο  γηα  επίιπζε  πξνβιεκάησλ  ζύκθσλα  κε  ηνλ  

Καλνληζκό  Ύδξεπζεο. 

 

αο  ελεκεξώλνπκε  όηη  νη  εηζεγήζεηο  ησλ  ζεκάησλ  βξίζθνληαη  ζηα  γξαθεία  ηεο  

Επηρείξεζεο   ζε  εξγάζηκεο  κέξεο  θαη  ώξεο,  ηηο  νπνίεο  κπνξείηε  λα  κειεηήζεηε  ή  λα  

ιάβεηε  θσηναληίγξαθα  ηνπο. 

 

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
                                                                            ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 
 


