
 
ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                                   νπθιί   7-12-2017 
                                                                           Αξ. Πξση.:18994 
                                      
                                      
                                                          ΠΡΟ :         Σα Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 
 
                                                            1. Πνπιηιηόο Επάγγεινο Δήκαξρνο-Πξόεδξνο Ο.Ε.   
                                                            2. Κάβνπξαο Δεκήηξηνο -Μέινο Ο.Ε.   
                                                            3. Μπακπάθαο Νηθόιανο -Μέινο Ο.Ε.   
                                                            4. Παηέιεο Απόζηνινο -Μέινο Ο.Ε.   
                                                            5. Σνπνπδινύ Κπξηαθή - Μέινο Ο.Ε.   
                                                            6. Δαξνύζεο Δεκήηξηνο -Αληηπξόεδξνο Ο.Ε.  
                                                            7. Μαιηαρνύζηαο Θενδόζηνο-Μέινο Ο.Ε.   
                                      

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΓΚΛΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

Παξαθαιείζζε λα πξνζέιζεηε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Επηηξνπήο πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 8ε ηνπ κελόο Δεθεκβξίνπ 
έηνπο 2017, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 9.00 π.κ. γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 
ζηα παξαθάησ θαηεπείγνληα  ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 
 

1. Έγθξηζε   Πξωηνγελνύο Αηηήκαηνο  θαη δηάζεζεο πίζηωζεο από ηνλ 
πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017  γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ  " Η/Μ  
Εγθαηαζηάζεηο ζην πγθξόηεκα Σδίβξε  " 
( Θα πξέπεη λα επηζπεπζηεί ε δηαδηθαζία ιόγσ ζηελώλ ρξνληθώλ πεξηζσξίσλ ). 
 

2. Έγθξηζε Δαπαλώλ  Παγίαο Πξνθαηαβνιήο 
( Θα πξέπεη λα επηζπεπζηεί ε δηαδηθαζία ιόγσ ζηελώλ ρξνληθώλ πεξηζσξίσλ ). 
 

3. Έγθξηζε Δαπαλώλ Δήκνπ νπθιίνπ 
( Θα πξέπεη λα επηζπεπζηεί ε δηαδηθαζία ιόγσ ζηελώλ ρξνληθώλ πεξηζσξίσλ ). 
 

4. Έγθξηζε { Πξωηνγελνύο Αηηήκαηνο }, Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ θαη 
Καζνξηζκόο ηωλ όξωλ ηνπ αλνηθηνύ δηαγωληζκνύ πξνκήζεηαο ηξνθίκωλ γηα 
ην Δήκν θαη ηα λνκηθά πξόζωπα γηα ηα έηε 2018 & 2019 
( Θα πξέπεη λα επηζπεπζηεί ε δηαδηθαζία ιόγσ ζηελώλ ρξνληθώλ πεξηζσξίσλ ). 
 

5. Έγθξηζε   Πξωηνγελνύο Αηηήκαηνο  θαη δηάζεζεο πίζηωζεο από ηνλ 
πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017  γηα  " Πξνκήζεηα  Εμνπιηζκνύ 
Μαγεηξείωλ Ε.Ι.Ν. " 
( Θα πξέπεη λα επηζπεπζηεί ε δηαδηθαζία ιόγσ ζηελώλ ρξνληθώλ πεξηζσξίσλ ). 
 



6. Αλάθιεζε ηεο ππ. αξ. 293/2017 πξνγελέζηεξεο απόθαζεο ηεο ΟΕ θαη εθ λένπ 
έγθξηζε δηάζεζεο πίζηωζεο από ηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017  
γηα  " Πξνκήζεηα  Φπηνπαζνινγηθνύ  Τιηθνύ θαη Ληπαζκάηωλ Δήκνπ νπθιίνπ 
" ( Θα πξέπεη λα επηζπεπζηεί ε δηαδηθαζία ιόγσ ζηελώλ ρξνληθώλ πεξηζσξίσλ ). 
 

7. Αλάζεζε ζε δηθεγόξν γηα ηελ παξάζηαζε  ζην Δηνηθεηηθό Πξωηνδηθείν 
Αιεμαλδξνύπνιεο 
( Θα πξέπεη λα επηζπεπζηεί ε δηαδηθαζία ιόγσ ζηελώλ ρξνληθώλ πεξηζσξίσλ ). 
 

8. Αλάζεζε ζε δηθεγόξν γηα ηελ παξάζηαζε  ζην Tξηκειέο Πιεηκκειεηνδηθείν 
Αιεμαλδξνύπνιεο 
( Θα πξέπεη λα επηζπεπζηεί ε δηαδηθαζία ιόγσ ζηελώλ ρξνληθώλ πεξηζσξίσλ ). 
 

 
                                                    
 
                                                           Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 
 
                                                                       ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΟΤΛΙΛΙΟ        

 


