
 
 
ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                           οςθλί       28-6-2019 
                                                                          Απ. Ππωη.: 6007 
                                      
                                     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 ΕΚΣΑΚΣΗ ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Επηηξνπήο πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 1Η ηνπ κελόο  ΙΟΤΛΙΟΤ έηνπο 
2019, εκέξα Δεςηέπα θαη ώξα 9.00 π.μ., 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. Ανάθεζη ζε δικηγόπο για ηην παπάζηαζη ενώπιον ηος  Σπιμελούρ 

Εθεηείος Θπάκηρ ζηην Κομοηηνή ( ζύμθωνα με ηο απ. ππωη. 293/2018 
έγγπαθο ηηρ Ειζαγγελίαρ Ππωηοδικών Οπεζηιάδαρ _ ζσεηικά με σπήζη 
αςηοκινήηος ηος Δήμος) ζσεηικά με δικάζιμο ηηρ 2ηρ Ιοςλίος 2019 
( Θα ππέπει να επιζπεςζηεί η διαδικαζία λόγω ζηενών σπ. πεπιθωπίων 
 για ηην παποςζία ζηην δικάζιμο ) 

2. Ανάθεζη ζε δικηγόπο για ηην παπάζηαζη ενώπιον ηος   Ειπηνοδικείος 
Αλεξανδπούποληρ ζσεηικά με ηην  απ. καηάθεζηρ Σ23/ 2019 
Αναγνωπιζηική Αγωγή Κςπιόηηηαρ καηά ηος Δήμος οςθλίος ( Καηοίκων 
Φςλακηού Δήμος οςθλίος ζσεηικά με Κςπιόηηηα Οικοπέδων λόγω 
σπηζικηηζίαρ ) 
( Θα ππέπει να επιζπεςζηεί η διαδικαζία λόγω ζηενών σπ. πεπιθωπίων 
για ηη εξςπηπέηηζη ηων Δημοηών ) 

3. Έγκπιζη Δαπανών Δήμος οςθλίος 
( Θα ππέπει να επιζπεςζηεί η διαδικαζία λόγω ζηενών σπ. πεπιθωπίων ) 

4. Έγκριζη πρακηικών διενέργειας ηοσ ζσνοπηικού διαγωνιζμού  για " 
Μιζθώμαηα Μητανημάηων Τετνικών Έργων - Δ.Ε. Σοσθλίοσ 2019 " 
( Θα ππέπει να επιζπεςζηεί η διαδικαζία λόγω ζηενών σπ. πεπιθωπίων, 
ηηρ θεπινήρ πεπιόδος & δεν θα ππέπει να μεζολαβήζει μεγάλο σπονικό 
διάζηημα μεηαξύ ηων αποθάζεων  ) 

5. Έγκριζη πρακηικών διενέργειας ηοσ ζσνοπηικού διαγωνιζμού  για " 
Μιζθώμαηα Μητανημάηων Τετνικών Έργων - Δ.Ε.  Τστερού 2019 " 
( Θα ππέπει να επιζπεςζηεί η διαδικαζία λόγω ζηενών σπ. πεπιθωπίων, 
ηηρ θεπινήρ πεπιόδος & δεν θα ππέπει να μεζολαβήζει μεγάλο σπονικό 
διάζηημα μεηαξύ ηων αποθάζεων  ) 

6. Έγκριζη πρακηικών διενέργειας ηοσ ζσνοπηικού διαγωνιζμού  για " 
Μιζθώμαηα Μητανημάηων Τετνικών Έργων - Δ.Ε.  Ορθέα 2019 " 



( Θα ππέπει να επιζπεςζηεί η διαδικαζία λόγω ζηενών σπ. πεπιθωπίων, 
ηηρ θεπινήρ πεπιόδος & δεν θα ππέπει να μεζολαβήζει μεγάλο σπονικό 
διάζηημα μεηαξύ ηων αποθάζεων  ) 

  
  
                                                 Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ 
 
                                                                                           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ                                                           
  
  
  
  
                                         


