
 
ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                                   οσθλί   11-9-2018 
                                                                                Αρ. Πρφη.: 8372 
                                      
                                      
                                                          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 14ε ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 
έηνπο 2018, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13.00 ( ην κεζεκέξη ), 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. Αποδέζμεσζη αδιάθεηφν σπολοίπφν εκθέζεφν ανάληυης σποτρέφζης 
οικονομικού έηοσς 2018 
( Θα πρέπει να επιζπεσζηεί η διαδικαζία λόγφ ζηενών τρ. περιθφρίφν )  

2. Ανάθεζη ζε δικηγόρο για ηην παράζηαζη  ζηο  Εθεηείο Θράκης ζτεηικά με 
ηην Έθεζη ηης Εηαιρείας " ΑΦΑΛΣΙΚΑ_ Γ. ΣΡΤΦΩΝΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε."   
( Θα πρέπει να επιζπεσζηεί η διαδικαζία λόγφ ζηενών τρ. περιθφρίφν ) 

3. Καθοριζμός Όρφν Διενέργειας Διαγφνιζμού για ηην εκηέλεζη ηοσ έργοσ " 
Καηαζκεσή Δικηύοσ Τδροδόηηζης ζηην περιοτή Καηραηζίδες Δαδιάς " 
( Θα πρέπει να επιζπεσζηεί η διαδικαζία λόγφ ζηενών τρ. περιθφρίφν ) 

4. Έγκριζη πρακηικών ηοσ ζσνοπηικού διαγφνιζμού μεηά από αποζθράγιζη 
δικαιολογηηικών καηακύρφζης για ηην προμήθεια με ηίηλο  " Προμήθεια 
Τπολοίπφν Σροθίμφν Δήμοσ οσθλίοσ Σρέτονηος Έηοσς    " 
( Θα πρέπει να επιζπεσζηεί η διαδικαζία λόγφ ζηενών τρ. περιθφρίφν ) 

5. Έγκριζη πρακηικών ηοσ ζσνοπηικού διαγφνιζμού μεηά από  αποζθράγιζη 
δικαιολογηηικών καηακύρφζης  για  ηην  "  Επιζκεσή  τολικών Μονάδφν 
Δ.Ε.  οσθλίοσ" 
( Θα πρέπει να επιζπεσζηεί η διαδικαζία λόγφ ζηενών τρ. περιθφρίφν ) 

6. Έγκριζη πρακηικών ηοσ ζσνοπηικού διαγφνιζμού μεηά από  αποζθράγιζη 
δικαιολογηηικών καηακύρφζης  για ηην  ''Προμήθεια και ηοποθέηηζη 
ελαζηικών για ηη ζσνηήρηζη και επιζκεσή ηφν οτημάηφν και μητανημάηφν 
ηοσ Δήμοσ οσθλίοσ 2018" 
( Θα πρέπει να επιζπεσζηεί η διαδικαζία λόγφ ζηενών τρ. περιθφρίφν ) 



7. 'Έγκριζη Μελέηης ,Σεστών Δημοπράηηζης & Καθοριζμός ηρόποσ εκηέλεζης  
για ηο έργο '' Επιζκεσή και σνηήρηζη τολικών  Κηιρίφν Δήμοσ οσθλίοσ_ 
ΔΕ Σστερού ( ΦιλόΔημος ΙΙ ) 
( Θα πρέπει να επιζπεσζηεί η διαδικαζία λόγφ ζηενών τρ. Περιθφρίφν ) 

  

 
                                                    
 
                                                           Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Επιηροπής 
 
                                                                       ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΟΤΛΙΛΙΟ        

 
 


