
 

EΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 

ΚΟΙΟ ΘΓΑΘΟΚΖΗΕ 

     ΔΕΙΟ ΔΓΘΣΑ 

 

ΟΖΗΟΚΟΙΖΗΕ ΓΠΖΣΡΟΠΕ                     ΖΚΔΟ 12-6-2015 

ΤΚΓΔΡΖΑΕ : 20η                                 ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 16294 

ΠΡΟΗΘΕΕ 

Για ζσνεδρίαζη Οικονομικής Γπιηροπής Δήμοσ Δέληα 

(Άρθρα 72, 74 και 75 ηοσ Κ.3852/2010) 

Προς  ηα ηακηικά μέλη ηης Οικονομικής Γπιηροπής: 

1. Ηαληζίδης Παναγιώηης 

2. Βαμβάκος Γσάγγελος 

3. Παππάς Αθανάζιος 

4. Υαλκίδης Δημήηριος 

5. Δάτος Γρηγόριος 

6. Γλώζζης  Γεώργιος 

7. Ρήγας Ζωάννης 

8. Πεηρίδης Ανέζηης 

Σαο πξνζθαιώ  ζε ζπλεδξίαζε πνπ ζα γίλεη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα Σίλδνπ, Νηθ. Πιαζηήξα 13, ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Γπηηξνπήο, ηην Σεηάρηη 17 Ζοσνίοσ 2015 και ώρα 12:00μ.μ. 

γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα  παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

1. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ θαη θαηαθύξσζεο  ηεο «Πξνκήζεηαο πιηθώλ 

νδνπνηίαο 2015-2016» γηα ην Δήκν Δέιηα 

2. Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ επαλάιεςε ηνπ 

δεκόζηνπ  αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην Τκήκα Α Οκάδα Β «Γιαηνιηπαληηθά Δήκνπ 

Δέιηα» ηεο πξνκήζεηαο πγξώλ θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθώλ 2015-2016 γηα ην Δήκν Δέιηα θαη ηα 

λνκηθά πξόζσπα απηνύ», αξ. δηαθ.1/2015  

3. Καζνξηζκόο ηξόπνπ εθηέιεζεο, έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο όξσλ δηαθήξπμεο 

γηα ηελ «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ Κ.Π.Ο.Δ.Δ. & γάιαθηνο γηα 

ηνπο δηθαηνύρνπο ππαιιήινπο ηνπ Κ.Π.Ο.Δ.Δ.- Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ηεο ΔΗ.Κ.Γ.ΔΗ.Δ- 

Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηνπο δηθαηνύρνπο ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ Δέιηα» γηα ηα νηθ. Έηε 2015-2016 

ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 204.226,48€ κε ην ΦΠΑ θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ην Δήκν 

Δέιηα 

4. Καζνξηζκόο ησλ όξσλ Δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ: «Σπληήξεζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ», κε Αξηζ. Μειέηεο : 

16/2015, νξηζκό επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη ςήθηζε πίζησζεο 

5. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δεκνπξαζίαο γηα αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Αλαπιάζεηο 

πιαηεηώλ Δ.Γ. Γρεδώξνπ» αξ.κει.12/2014 

6. Έγθξηζε θαζνξηζκνύ ηηκήο κνλάδαο κε εμώδηθν ζπκβηβαζκό ζηα Ο.Τ.95 θαη Ο.Τ.97 ηεο επέθηαζεο ηνπ 

ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ νηθηζκνύ ηεο Χαιάζηξαο (αξαηνδνκεκέλν ηκήκα), ηδηνθηεζίαο 010615 ζηελ 

νπνία νθείιεηαη απνδεκίσζε ιόγσ ξπκνηόκεζεο από ην Δήκν (ππ’αξ.26/33 θαη 26/58 Πξάμε 

Γθαξκνγήο) 

7. Έγθξηζε δηάζεζεο πηζηώζεσλ                     

 

                Ο ΠΡΟΓΔΡΟ 

ΣΕ ΟΖΗΟΚΟΙΖΗΕ ΓΠΖΣΡΟΠΕ 

 

 

Θιούλιας ηέθανος 


