
 

EΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 

ΚΟΙΟ ΘΓΑΘΟΚΖΗΕ 

     ΔΕΙΟ ΔΓΘΣΑ 

 

ΟΖΗΟΚΟΙΖΗΕ ΓΠΖΣΡΟΠΕ                     ΖΚΔΟ 29-5-2015 

ΤΚΓΔΡΖΑΕ : 18η                                 ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 14399  

 

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 Επηηξνπήο, ηην Σεηάρηη 3 Ζοσνίοσ 2015 και ώρα 

12:00μ.μ. γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα  παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

1. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ «Πξνκήζεηα Η/Υ θαη 

πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ»  

2. Έγθξηζε πξαθηηθνύ αλνηθηήο πξόρεηξεο δεκνπξαζίαο  ηνπ έξγνπ «Δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εζνρώλ θάδσλ θαζαξηόηεηαο» αξ κει.20/2014 

3. Έγθξηζε πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο (αλνηρηόο δηαγσληζκόο) ηνπ έξγνπ «Ηιεθηξνθσηηζκόο – 

Αλαπιάζεηο νδώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηε Δ.Ε. Ερεδώξνπ» αξ.κει.26/2014 

4. Καζνξηζκόο ησλ όξσλ Δηαθήξπμεο Αλνηθηήο Δεκνπξαζίαο ηεο κειέηεο : «Τερληθή Υπνζηήξημε 

ζε ζέκαηα εηδηθόηεηαο ειεθηξνιόγνπ κεραληθνύ θαη κεραλνιόγνπ κεραληθνύ ηεο Δηεύζπλζεο 

Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Δέιηα», κε Αξηζ. Μειέηεο : 09/2015,  νξηζκόο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ  θαη ςήθηζε πίζησζεο 

5. Έγθξηζε δαπάλεο θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνεθηίκεζεο ακνηβήο κειέηεο: «Απνηππώζεηο 

αλνηρηώλ γεπέδσλ Δήκνπ Δέιηα» αξ. κει.8/2015 

6. Έγθξηζε δαπάλεο θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνεθηίκεζεο ακνηβήο κειέηεο: «Αλαζεώξεζε 

ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ σο πξνο ηηο ρξήζεηο, ηελ επηβνιή ζπληειεζηή δόκεζεο θαη ελνπνίεζε 

γεηηνληώλ ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Γ.Π.Σ. Δεκνηηθήο Ελόηεηαο 

Ερεδώξνπ» αξ.κει.12/2015 

7. Έγθξηζε δαπάλεο θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνεθηίκεζεο ακνηβήο κειέηεο: «Αλαζεώξεζε 

ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ σο πξνο ηηο ρξήζεηο, ηελ επηβνιή ζπληειεζηή δόκεζεο θαη ελνπνίεζε 

γεηηνληώλ ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Γ.Π.Σ. Δεκνηηθήο Ελόηεηαο 

Φαιάζηξαο» αξ.κει.13/2015 



 

8. Έγθξηζε δαπάλεο θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνεθηίκεζεο ακνηβήο κειέηεο: «Αλαζεώξεζε 

ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ σο πξνο ηηο ρξήζεηο, ηελ επηβνιή ζπληειεζηή δόκεζεο θαη ελνπνίεζε 

γεηηνληώλ ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Γ.Π.Σ. Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Αμηνύ» 

αξ.κει.:14/2014 

9. Έγθξηζε δηάζεζεο πηζηώζεσλ  

                    

 

 Ο ΠΡΟΓΔΡΟ 

                                              ΣΕ ΟΖΗΟΚΟΙΖΗΕ ΓΠΖΣΡΟΠΕ 

 

 

                    Θιούλιας ηέθανος 

 

 

 

 

 

 

 


