Ελληνική

Υαιαλδξίηζα,17/12/2018

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΓΗΜΟ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ

Αξηζ. Πξση. 8711
Βαζκόο πξνηεξαηόηεηαο: ΔΠΔΙΓΟΝ
ΠΡΟ:
Σακηικά και Αναπληρωμαηικά
Μέλη Οικονομικής Επιηροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόζκληζη ζύγκληζης Οικονομικής Επιηροπής(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)»
Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζα
δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 21η ηνπ κελόο Δεκεμβρίοσ

ηνπ έηνπο 2018, εκέξα

Παραζκεσή θαη ώξα 09:30 π.μ γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ κε ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ,ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75, Ν. 3852/10).

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Επιηροπής
ΘΑΝΟ ΚΑΡΠΗ
ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ

«Αποδεικηικό Επίδοζης Πρόζκληζης Οικονομικής Επιηροπής»
ήκεξα ................., εκέξα ............θαη ώξα ..............., ν ππνγξάθσλ ππάιιεινο ........................ ηεο
Τπεξεζίαο ................................παξέδσζα πξνζσπηθά ζηνλ θ. ............................................, κέινο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ....................... (ή αληίθιεην ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ θαη
κέινπο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. ...................... θαηά δήισζε ηνπ πκβνύινπ) ηελ πξόζθιεζε
ζύγθιεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε αξηζκ. Πξση. 8711/17-12-2018

Ο Τπάιιεινο

Ο Παξαιαβώλ

Πίνακας θεμάηων Οικονομικής Επιηροπής ηοσ Δήμοσ ζηις 21/12/2018 ποσ επιζσνάπηεηαι
ζηη με αριθ. πρωη. 8711/17-12-2018
Πρόζκληζη (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)»
Θέμα 1ο:«Απόδνζε ινγαξηαζκνύ επί εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηελ ΓΔΓΗΔΔ»

Θέμα 2ο :«Έγθξηζε εληαικάησλ πξνπιεξσκήο γηα ηέιε θπθινθνξίαο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ
ηνπ Γήκνπ»
Θέμα 3ο :«Οξηζκόο δηθεγόξνπ-Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή»
Θέμα 4ο :«Αλάζεζε ζπκβηβαζκνύ –Καηάξγεζε δίθεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαηά Οξέζηε Σδαλή»
Θέμα 5ο :«Πιεξσκή απαίηεζεο απνδεκίσζεο ηνπ Μηραήι Πνιπδσξόπνπινπ»
Θέμα 6ο :«πγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο αμηνιόγεζεο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016»

Θέμα 7ο :« πγθξόηεζε επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016»
Θέμα 8ο :« Έγθξηζε πξαθηηθνύ ΙΙ Γεκόζηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ αλάδεημεο αλαδόρνπ γηα ηε
ζύλαςε ζύκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: ¨Καηαζθεπή ξάκπαο ζην παιαηό
ρνιείν Υαιαλδξίηζαο¨ »

Γεκνηηθό

Θέμα 9ο :« Έγθξηζε πξαθηηθνύ Ι ηνπ Γηαγσληζκνύ Αλνηθηήο Γηαδηθαζίαο αλάδεημεο αλαδόρνπ γηα
ηε ζύλαςε ζύκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: ¨Αλάπιαζε-Γηακόξθσζε Πεξηβάιινληνο
ρώξνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ θηαδά ¨»

Θέμα 10ο «Έγθξηζε απόθαζεο Γεκάξρνπ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο αληιεηηθνύ
ζπγθξνηήκαηνο Σ.Κ Βαζηιηθνύ»

