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Υαιαλδξίηζα,  10-07-2020 

Αξηζ. Πξση.    4443 
 

ΠΡΟ: 
Τακηικά Μέλη:  
1.Παξαζθεπόπνπινο Γεώξγηνο (Αληηδήκαξρνο)  
2.Γεσξγαληόπνπινο Γηνλύζηνο (Αληηδήκαξρνο) 
3.Λαιηώηεο  Παλαγηώηεο 
4.Σνκαξάο (Σζάκεο) Κσλζηαληίλνο 
5.Παπαλαγηώηνπ  Αζαλάζηνο 
6.Καλειιόπνπινο Γηακαληήο 
 
Αναπληρωμαηικά Μέλη: 
1.Μπεξδέλε  Δπαλζία(Δύα)  
2.Παπαγηαλλόπνπινο   Ηιίαο 
3.Σαιαγάλε  νθία 
4.Κσζηόπνπινο Κσλζηαληίλνο 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόζκληζη ζύγκληζης Οικονομικής Επιηροπής»  
 

Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζα 

δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ηελ  15η  ηνπ  κελόο Ιοσλίοσ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα  

Τεηάρηη θαη ώξα 13:00 γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ κε ηα παξαθάησ ζέκαηα  ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ,ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75, Ν. 3852/10), όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/18). 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Επιηροπής 
 
 
 

Θεόδωρος Μπαρής 
Δήμαρτος  Ερσμάνθοσ  

 
 

«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. 4443/10-07-2020 Πρόζκληζη     
  

Ο Τπάιιεινο 
 

Ο Παξαιαβώλ 
 

   

 

 

 

 

Ελληνική   

 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/


Πίνακας θεμάηων Οικονομικής Επιηροπής ηοσ Δήμοσ ζηις 15-07-2020 ποσ 

επιζσνάπηεηαι ζηην με αριθ. πρωη. 4443 /10-07-2020 

Πρόζκληζη   

 

 

ΘΕΜΑ 1ο :«ύληαμε αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγθξηζε έθδνζεο ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο γηα ηελ πιεξσκή ηειώλ 

ρξήζεο κεραλεκάησλ έξγνπ 2020 θαη νξηζκόο ππνιόγνπ». 

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. 3376/02-06-2020 πξαθηηθνύ ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαη 

αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ, θαζώο θαη ηνπ ππ’ αξηζ. 

4193/02-07-2020πξαθηηθνύ ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη αλάδεημεο ηνπ πξνζσξηλνύ κεηνδόηε, γηα ηελ αλάζεζε ζύκβαζεο 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ - ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ»  

 

ΘΕΜΑ 4ο:   3εΠαξάηαζε ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ» 

 

ΘΕΜΑ 5ο: 2ε παξάηαζε ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή παξνρώλ 

ύδξεπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ εθζπγρξνληζκνύ θαη δηαρείξηζεο ηνπ  δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ 

Δξπκάλζνπ» 

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγθξηζε κειέηεο, ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηεο δηελέξγεηαο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ θαη ησλ όξσλ δηεμαγσγήο απηνύ, γηα ηελ αλάζεζε ζύκβαζεο εθηέιεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ» 

 

 

 


