
 
ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                                   οςθλί        27-11-2018 
                                                                                Απ. Ππυη.: 12178 
                                      
                                      
                                                          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 28ε ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ 
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.   
Ανάθεζη ζε δικηγόπο για ηην παπάζηαζη  ζηο  Σπιμελέρ   Πλημμελειοδικείο 
Αλεξανδπούποληρ ζσεηικά με ηην εκδίκαζη έθεζηρ ποινικήρ ςπόθεζηρ 
-( Θα ππέπει να επιζπεςζηεί η διαδικαζία λόγυ ζηενών σπ. πεπιθυπίυν ) 

2. 
Έγκπιζη  Δαπανών  Παγίαρ  
-( Θα ππέπει να επιζπεςζηεί η διαδικαζία λόγυ ζηενών σπ. πεπιθυπίυν  

3.  
Έγκπιζη  Δαπανών Δήμος οςθλίος   
-( Θα ππέπει να επιζπεςζηεί η διαδικαζία λόγυ ζηενών σπ. πεπιθυπίυν ) 

4.  
Αποδέζμεςζη αδιάθεηυν ςπολοίπυν εκθέζευν ανάλητηρ ςποσπέυζηρ 
οικονομικού έηοςρ 2018 
-( Θα ππέπει να επιζπεςζηεί η διαδικαζία λόγυ ζηενών σπ. πεπιθυπίυν ) 

5.  
Έγκπιζη Όπυν Δημοππάηηζηρ για Εκμίζθυζη Αγποηεμασίυν οςθλίος 
-( Θα ππέπει να επιζπεςζηεί η διαδικαζία λόγυ ζηενών σπ. πεπιθυπίυν ) 

6.  
'Εγκπιζη  Σεςσών Δημοππάηηζηρ & Καθοπιζμόρ ηπόπος εκηέλεζηρ  για ηο 
έπγο '' Ανηικαηάζηαζη-Επικάλςτη ηέγηρ Κλειζηού Γςμναζηηπίος 
οςθλίος_Δήμος οςθλίος Νομού Έβπος" 



-( Θα ππέπει να επιζπεςζηεί η διαδικαζία λόγυ ζηενών σπ. πεπιθυπίυν ) 

7.  
Μαηαίυζη ηηρ Διενέπγειαρ ςνοπηικού Διαγυνιζμού για ηην ςπηπεζία  " 
Μίζθυζη  Μησανημάηυν  "  Σεσνικών Έπγυν - Δ.Ε. οςθλίος_ ΣΟΜΕΑ 2 "" 
-( Θα ππέπει να επιζπεςζηεί η διαδικαζία λόγυ ζηενών σπ. πεπιθυπίυν ) 

8.  
Μαηαίυζη ηηρ Διενέπγειαρ ςνοπηικού Διαγυνιζμού για ηην ςπηπεζία   " 
Μίζθυζη  Μησανημάηυν  "  Σεσνικών Έπγυν - Δ.Ε. Σςσεπού_ ΣΟΜΕΑ 3  "" 
-( Θα ππέπει να επιζπεςζηεί η διαδικαζία λόγυ ζηενών σπ. πεπιθυπίυν ) 

  

 
                                                    
 
                                                           Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ 
 
                                                                       ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΟΤΛΙΛΙΟ        

 


