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Προς 
1. Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
2. Δπηθεθαιήο δεκνηηθήο παξάηαμεο 
“ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΑ ΚΙΝΗΗ” 

 
Κοινοποίηζη 

1. Πξφεδξνη πκβνπιίσλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 
2. Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ 
3. Πξντζηάκελνη ηκεκάησλ Γήκνπ 
4. Ννκηθνί χκβνπινη ηνπ Γήκνπ 
5. Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ 

 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 
Για σνεδρίαζη ηης Οικονομικής Δπιηροπής  

 
 αο πξνζθαιψ ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ ζα γίλεη ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Γεληζέαο ζηηο 16 Νοεμβρίοσ 2022 εκέξα Σεηάρηη 

θαη ώρα 12:00 μ.μ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η. 

Α΄/7.6.2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/η.Α΄/19-

07-2018) γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

1 Έγθξηζε ή κε ηνπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε 
δεκνζίεπζε γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν: «ίηηζε ησλ Μαζεηψλ 
Μνπζηθνχ ρνιείνπ Ξάλζεο ζρνιηθνχ έηνπο 2022-2023 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  έσο ηελ 

έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Κνκνηελήο επί ηεο αίηεζεο 
αθχξσζεο-αλαζηνιήο κε αξηζκφ θαηαρψξεζεο ΑΚ 120/4-11-2022 ηεο εηαηξείαο 
«Βαιζάκε Φσηεηλή» εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ην αξκφδην δηθαζηήξην 
απνθαλζεί δηαθνξεηηθά θαη ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο βάζεη ηεο Αξ.Πξση: 
7738/23.6.2022 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Αβδήξσλ». (εηζεγεηήο: Γήκαξρνο) 

2 Έγθξηζε ή κε ηνπ πξαθηηθνχ θαηαθχξσζεο ηεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 
εθκίζζσζε δεκνηηθψλ εθηάζεσλ (αγξνηηθψλ) ηνπ Γήκνπ Αβδήξσλ (εηζεγεηήο: 
Γήκαξρνο) 

3 Έγθξηζε ή κε ηνπ πξαθηηθνχ γηα ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηα ηνλ ειεθηξνληθφ αλνηρηφ δηαγσληζκφ: «Πξνκήζεηα 
κεηαιιηθήο θεξθίδαο 150 ζέζεσλ γηα ην γήπεδν πνδνζθαίξνπ Γηνκήδεηαο» (ππνέξγν 2 
ζην πιαίζην ηεο πξάμεο “Καηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Αβδήξσλ”) (εηζεγεηήο: Γήκαξρνο) 

4 Έγθξηζε ε κε ηνπ πξαθηηθνχ I έιεγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
πξνζθνξάο γ ηα ηελ “Παξνρή Τπεξεζηψλ Βαζηθνχ Μειεηεηή γηα ην έξγν «Καηαζθεπή 
θηηξίνπ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Γηνκήδεηαο»” (εηζεγεηήο: 
Γήκαξρνο) 

5 Έγθξηζε ε κε ππνβνιήο πξφηαζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Ψεθηαθφο 
Μεηαζρεκαηηζκφο Γήκνπ Αβδήξσλ»  πξνυπνινγηζκνχ 530.000,00€» ζην 
Πξφγξακκα «Ψεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο ησλ ΟΣΑ» ζην Δπηρεηξεζηαθφ 
Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» (εηζεγεηήο: 

Γήκαξρνο) 

6 Γηαγξαθή βεβαησκέλσλ νθεηιψλ έσο 10€ πξνο Ο.Σ.Α (εηζεγεηήο: Γήκαξρνο)  
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Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
 
 
 

Γεψξγηνο Σζηηηξίδεο 
Γήκαξρνο Αβδήξσλ 


