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               ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

  Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής  που θα  διεξαχθεί  στο 

Δημοτικό Κατάστημα την 19η  του μήνα Μαίου, του έτους 2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 για 

τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87):

                      

1. Έγκριση δαπάνης  -διάθεσης  πίστωσης και  ανάθεσης  του έργου: Τσιμεντοστρώσεις 

εσωτερικών δρόμων στην τ.κ. Αγίου Νικολάου .

2.  Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου : Τσιμεντόστρωση 

δρόμου στην τ.κ. Αγίων Πάντων .

3.  Έγκριση δαπάνης  -διάθεσης  πίστωσης και  ανάθεσης  του  έργου: Τσιμεντόστρωση 

δρόμων  στην τ.κ. Αετού. 

4. Έγκριση  δαπάνης  -διάθεσης  πίστωσης  και  ανάθεσης  του  έργου: Τσιμεντόστρωση 

δρόμων  στην τ.κ. Βαβουρίου. 

5. Έγκριση  δαπάνης  -διάθεσης  πίστωσης  και  ανάθεσης  του  έργου: Τσιμεντόστρωση 

δρόμων  στην τ.κ. Κεραμίτσας.

6. Έγκριση δαπάνης  -διάθεσης  πίστωσης και  ανάθεσης  του έργου: Τσιμεντοστρώσεις 

εσωτερικών δρόμων στην τ.κ. Λεπτοκαρυάς. 

7. Έγκριση δαπάνης  -διάθεσης  πίστωσης και  ανάθεσης  του έργου: Τσιμεντοστρώσεις 

εσωτερικών δρόμων στην τ.κ. Μαλουνίου.

8. Έγκριση  δαπάνης  -διάθεσης  πίστωσης  και  ανάθεσης  του  έργου: Τσιμεντόστρωση 

δρόμων  στην τ.κ. Παλαιοχωρίου.

9. Έγκριση  δαπάνης  -διάθεσης  πίστωσης  και  ανάθεσης  του  έργου: Τσιμεντόστρωση 

οδού στην τ.κ. Πηγαδουλίων.

10. Έγκριση δαπάνης  -διάθεσης  πίστωσης και  ανάθεσης  του έργου: Τσιμεντοστρώσεις 

δρόμων στην τ.κ. Φανερωμένης.
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11. Έγκριση δαπάνης  -διάθεσης  πίστωσης και  ανάθεσης  του έργου: Τσιμεντοστρώσεις 

εσωτερικών δρόμων στην τ.κ. Χαραυγής.

12. Έγκριση δαπάνης  -διάθεσης  πίστωσης και  ανάθεσης  του έργου: Τσιμεντοστρώσεις 

εσωτερικών δρόμων στην τ.κ. Γιρομερίου.

13. Έγκριση δαπάνης  -διάθεσης  πίστωσης και  ανάθεσης  του έργου: Τσιμεντοστρώσεις 

δρόμων στην τ.κ. Κουρεμαδίου.

14. Έγκριση  δαπάνης  -διάθεσης  πίστωσης  και  ανάθεσης  του  έργου:  Αποκατάσταση 

αυλάκων στην τ.κ. Φοινικίου.

15. Έγκριση  δαπάνης  -διάθεσης  πίστωσης  και  ανάθεσης  του  έργου:  Αποκατάσταση 

αυλάκων στην τ.κ.στο συν. Δάφνης στην τ.κ. Ξεχώρου.

16. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου:  Διαμόρφωση χώρου 

νεκροταφείου στην τ.κ. Φοινικίου.

17. Έγκριση  δαπάνης  -διάθεσης  πίστωσης  και  ανάθεσης  της  μελέτης  :  Μελέτη 

κατεδάφισης στάβλου στη θέση <<Μπούσιακο>> στην Τ.Κ  Κοκκινιάς»

18. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων – δέσμευση πίστωσης.

                                    

                                 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                              Σπυρίδων Παππάς


