
 
ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                                   οσθλί   25-9-2018 
                                                                                Αρ. Πρφη.: 8878 
                                      
                                      
                                                          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 26ε ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 
έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε 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. Αποδέζμεσζη αδιάθεηφν σπολοίπφν εκθέζεφν ανάληυης σποτρέφζης 
οικονομικού έηοσς 2018 
( Θα πρέπει να επιζπεσζηεί η διαδικαζία λόγφ ζηενών τρ. περιθφρίφν )  

2. Έγκπιζη Ππακηικού Φανεπήρ, Πποθοπικήρ Δημόζιαρ Πλειοδοηικήρ 
Δημοππαζίαρ για ηην πεπιζςλλογή ΟΣΚΖ _ μεηαθοπά ηοςρ ζε εγκεκπιμένο 
ζύζηημα ζςλλογήρ Οσημάηων και καηακύπωζη ηος διαγωνιζμού ζε 
πλειοδόηη 
( Θα πρέπει να επιζπεσζηεί η διαδικαζία λόγφ ζηενών τρ. περιθφρίφν ) 

3. Ανάθεζη ζε δικηγόπο για ηην παπάζηαζη  ζηο  Ειπηνοδικείο Αλεξ/ποληρ ( 
Παπάζηαζη και ύνηαξη Πποηάζεων ) ζσεηικά με ηην Αγωγή ηηρ καρ 
Νικολέηαρ Δηλούδη ( Ειδική Διαδικαζία Επγαηικών Διαθοπών ) 
( Θα πρέπει να επιζπεσζηεί η διαδικαζία λόγφ ζηενών τρ. περιθφρίφν ) 

4. Ανάθεζη ζε δικηγόπο για ηην παπάζηαζη  ζηο  Ειπηνοδικείο Αλεξ/ποληρ ( 
Καηάθεζη Πποηάζεων και έξοδα Σεηπαπλοηύπων ) ζσεηικά με ηην Αγωγή ηηρ 
καρ Νικολέηαρ Δηλούδη ( Ειδική Διαδικαζία Επγαηικών Διαθοπών ) 
( Θα πρέπει να επιζπεσζηεί η διαδικαζία λόγφ ζηενών τρ. περιθφρίφν ) 

5. Ανάθεζη ζε δικηγόπο για ηην παπάζηαζη  ζηο  Εθεηείο Θπάκηρ ( 
ηεηπαπλόηςπα παπάζηαζηρ    ) ζσεηικά με ηην Έθεζη ηηρ Εηαιπείαρ " 
ΑΦΑΛΣΙΚΑ_ Γ. ΣΡΤΦΩΝΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε."   
( Θα πρέπει να επιζπεσζηεί η διαδικαζία λόγφ ζηενών τρ. περιθφρίφν ) 

6. Έγκπιζη  Δαπανών Δήμος οςθλίος   
( Θα πρέπει να επιζπεσζηεί η διαδικαζία λόγφ ζηενών τρ. περιθφρίφν ) 



7. Εγκπιζη Μελέηηρ ,Σεςσών Δημοππάηηζηρ & Καθοπιζμόρ ηπόπος εκηέλεζηρ  
για ηην Ππομήθεια με ηίηλο ''  Ππομήθεια Αζθαληομίγμαηορ Θεπμού & Ψςσπού 
( για ηην Αζθαληόζηπωζη Δπόμος Κοπνοθωλιάρ) " 
( Θα πρέπει να επιζπεσζηεί η διαδικαζία λόγφ ζηενών τρ. περιθφρίφν ) 

8. Έγκπιζη ππακηικών ηος  διαγωνιζμού διαππαγμάηεςζηρ  για ηην ππομήθεια 
με ηίηλο " Ππομήθεια Σποθίμων Δήμος οςθλίος και ΚΕΚΟΠΑΠ 2018 & 2019 " 
{ για ηα ημήμαηα 1 έωρ 3, 9, 15 & 16 } 
( Θα πρέπει να επιζπεσζηεί η διαδικαζία λόγφ ζηενών τρ. περιθφρίφν ) 

 
                                                    
 
                                                           Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Επιηροπής 
 
                                                                       ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΟΤΛΙΛΙΟ        

 
 


