
               

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Παξαλέζηη  4-5- 2017 
ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ                                        Αξηζ.Πξση. 2049 
ΓΗΜΟ  ΠΑΡΑΝΔΣΙΟΤ  
10η  Σακηική σνεδρίαζη    
Οικονομικής Δπιηροπής   
 
       Προς: 

1) Γιανηαμίδης Ιορδάνης                    
2) Μαηζαρίδης Νικόλαος 

      3) Δλεσθεριάδης Υρήζηος 
      4) Βογιαηζόγλοσ Αναζηάζιος 
      5) Κοσκαριώηης Παναγιώηης 
      6)Παρλόγλοσ  Μιταήλ 
 
ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε ζε ζπλεδξίαζε. 

αο πξνζθαινύκε λα πξνζέιζεηε ζην Γημοηικό Καηάζηημα 

Παρανεζηίοσ ηελ 8η   ηοσ μηνός  Μαϊοσ  ηνπ έηνπο 2017, ημέρα  Γεσηέρα 

θαη ώξα 18:00 μ.μ. ζε  Σακηική σνεδρίαζη ηεο Οικονομικής Δπιηροπής,   

γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο  γηα ην παξαθάησ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο: 

 

1.  Έγθξηζε απνινγηζκνύ Δήκνπ Παξαλεζηίνπ νηθνλ. Έηνπο 2016. 

2.  

Έγθξηζε  ηεο 5εο ηξνπνπνίεζεο πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλ.  έηνπο 

2017. 

3.  

Οξηζκόο πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αγσγήο  ηνπ 

Μπαθέξα Νηθόιανπ ηνπ Αζαλαζίνπ   θαηά ηνπ Δήκνπ Παξαλεζηίνπ, 

ε νπνία ζα εθδηθαζηεί ζην Εηξελνδηθείν Δξάκαο .     

4.  

Έγθξηζε ηνπ  πξαθηηθνύ ηεο Δηελέξγεηαο ηεο Δεκόζηαο θιήξσζεο 

γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ πεξηπηέξνπ ηεο Σ.Κ. Αδξηαλήο ζε ΑΜΕΑ / 

Πνιύηεθλνπο / Μόληκνπο αμησκαηηθνύο, αλζππαζπηζηέο θαη 

ππαμησκαηηθνύο, δόθηκνπο έθεδξνπο αμησκαηηθνύο θαη νπιίηεο 

ζεηείαο πνπ ζπκκεηείραλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηα πνιεκηθά 

γεγνλόηα ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ από ηελ 20ε Ινπιίνπ έσο ηελ 20ε 

Απγνύζηνπ 1974 ζηελ Κύπξν, θαζώο θαη ζηα γεγνλόηα πνπ έιαβαλ 

ρώξα ην 1964 ζηελ Σπιεξία θαη Λεπθσζία θαη ην 1967 ζηελ 

Κνθηλνύ θαη ηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο ηεο Κύπξνπ. 

5.  

Έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο  θαλεξήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο 

γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ πεξηπηέξνπ ζηνπο νηθηζκνύο Νηθεθόξνπ θαη 

Πιαηαληάο  . 

6.  

Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 1 ηεο Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιόγεζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε 



δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο, γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή/ώλ ηεο 

Εξγαζίαο/Πξνκήζεηαο κε ηίηιν:  «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ 

ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΑΝΕΣΙΟΤ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΕΣΟΤ 2017» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ 

Παξαλεζηίνπ θαη κόλν γηα ηηο νκάδεο ηεο 3/2017 ηερληθήο κειέηεο:   

Οκάδα    α- Εξγαζίεο Επηζθεπήο θαη πληήξεζεο θαη   Οκάδα    β- 

Πξνκήζεηα Αληαιιαθηηθώλ . 

7.  

Έγθξηζε  δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή πξνο ηελ ΔΕΔΔΗΕ ηεο 

ηνπνζέηεζεο ελόο (1) ζηύινπ θαη ελόο (1) Φ.. S17 ζηνλ νηθηζκό 

Νηθεθόξνπ. 

 
      Σε περίπηωζη αποσζίας ή κωλύμαηος, ηα ηακηικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήζοσν έγκαιρα ηον 

γραμμαηέα ηης επιηροπής ώζηε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωηές ηοσς. 

 

        Η Πξόεδξνο 

 

           σηεξηάδνπ Αιεμάλδξα Μαξίλα  


