
                                                       

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            Καναλλάκι: 02-12-2020 
ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑ                                                           Αρικμ. Πρωτ: 11976 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                                           
                                                                                               ΠΡΟ 
                                                                                               1. Μποφςιο Δθμιτριο 
                                                                                               2. Γκίηασ Βαςίλειοσ 
                                                                                               3. Μάρκου Δθμιτριο 
                                                                                               4. Χαλικιά Μιχαιλ  
                                                                                               5. Νάςτα Αντώνιο 
                                                                                               6. Νάκια Φώτιο 
                                                                                       

ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ  ΤΝΕΔΡΙΑΗ 

(Άρκρο 75 του Ν.3852/2010) 

Καλείςτε ςε τακτικι  ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ςτισ 07-12-2020, 
θμζρα Δευτζρα  και ώρα  14.00 μ.μ.   ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςτο Καναλλάκι, με τα 
παρακάτω κζματα θμεριςιασ διάταξθσ: 

  
1. φνταξη και ςχεδιάςη του προυπολογιςμοφ ζτουσ 2021. 
2. Ζγκριςη 1ου πρακτικοφ του διαγωνιςμοφ με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάςταςη 

και Θζςη ςε Λειτουργία υςτήματοσ Σηλε-Ελζγχου / Σηλεχειριςμοφ για τον 
Ζλεγχο Διαρροϊν - Ποιότητασ - Απολφμανςησ Πόςιμου Νεροφ και την 
Αυτόματη - Απομακρυςμζνη Διαχείριςη του Η/Μ Εξοπλιςμοφ Σμήματοσ 
Εξωτερικοφ Τδραγωγείου τησ Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργασ». 

3. Ζγκριςη 3ου πρακτικοφ του διαγωνιςμοφ με τίτλο «ΠΠ ρρ οο μμ ήή θθ εε ιι αα   εε νν όό σσ   (( 11 ))   

αα ππ οο ρρ ρρ ιι μμ μμ αα ττ οο φφ όό ρρ οο υυ   οο χχ ήή μμ αα ττ οο σσ   ττ φφ ππ οο υυ   ππ ρρ ζζ ςς αα σσ   

χχ ωω ρρ ηη ττ ιι κκ όό ττ ηη ττ αα σσ   11 22 mm 33   ππ ρρ οο χχ ππ οο λλ οο γγ ιι ςς μμ οο φφ   11 22 00 .. 99 66 77 ,, 77 44   €€   

ππ λλ ζζ οο νν   ττ οο υυ   αα νν αα λλ οο γγ οο φφ νν ττ οο σσ   ΦΦ .. ΠΠ .. ΑΑ »» ..  
4. Ζγκριςη 2ου πρακτικοφ του διαγωνιςμοφ με τίτλο «ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΙΙ ΟΟ ΤΤ ΡΡ ΓΓ ΙΙ ΑΑ   

ΠΠ ΡΡ ΟΟ  ΒΒ ΑΑ  ΙΙ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ,,   ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΚΚ ΛΛ ΗΗ ΡΡ ΩΩ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΩΩ ΝΝ ,,   ΘΘ ΑΑ ΛΛ ΑΑ   ΙΙ ΩΩ ΝΝ ,,   

ΣΣ ΟΟ ΤΤ ΡΡ ΙΙ  ΣΣ ΙΙ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΟΟ ΡΡ ΙΙ  ΜΜ ΩΩ ΝΝ   ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΤΤ   ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΓΓ ΑΑ  »»  
5. ΛΛ ήή ψψ ηη   αα ππ όό φφ αα ςς ηη σσ   γγ ιι αα   ττ ηη νν   αα νν αα γγ κκ αα ιι όό ττ ηη ττ αα   αα νν άά θθ εε ςς ηη σσ   

ςς φφ νν ττ αα ξξ ηη σσ   ττ οο υυ   εε ππ ιι χχ εε ιι ρρ ηη ςς ιι αα κκ οο φφ   ςς χχ εε δδ ίί οο υυ   ττ οο υυ   ΔΔ ήή μμ οο υυ ..    
6. ΛΛ ήή ψψ ηη   αα ππ όό φφ αα ςς ηη σσ   γγ ιι αα   ττ ηη νν   αα νν αα γγ κκ αα ιι όό ττ ηη ττ αα   αα νν άά θθ εε ςς ηη σσ   

ππ αα ρρ οο χχ ήή σσ   ςς υυ μμ ββ οο υυ λλ εε υυ ττ ιι κκ ήή σσ   υυ ππ ηη ρρ εε ςς ίί αα σσ   γγ ιι αα   ττ οο   ζζ ρρ γγ οο   

ηη λλ εε κκ ττ ρρ οο φφ ωω ττ ιι ςς μμ οο φφ   ττ ωω νν   ττ .. κκ ..   ΛΛ οο φφ ττ ςς αα σσ   –– ΑΑ μμ μμ οο υυ δδ ιι άά σσ   ––

ΒΒ άά λλ ττ οο υυ (( ΔΔ .. ΚΚ ..   ΠΠ άά ρρ γγ αα σσ )) ..  
7. ΑΑ ππ οο δδ οο χχ ήή   ττ οο υυ   ππ αα ρρ αα χχ ωω ρρ οο φφ μμ εε νν οο υυ   ςς εε   κκ οο ιι νν ήή   χχ ρρ ήή ςς ηη   

ττ μμ ήή μμ αα ττ οο σσ   ττ ηη σσ   ιι δδ ιι οο κκ ττ ηη ςς ίί αα σσ   ΠΠ αα ππ αα χχ αα ρρ αα λλ άά μμ ππ οο υυ σσ   ΧΧ ρρ ήή ςς ττ οο υυ   

ςς ττ ηη   θθ ζζ ςς ηη   ΦΦ αα λλ όό ππ αα     ττ οο υυ   οο ιι κκ ιι ςς μμ οο φφ   ΠΠ άά ρρ γγ αα σσ ..    
8. ΜΜ εε ττ αα κκ ιι νν ήή ςς εε ιι σσ   αα ιι ρρ εε ττ ϊϊ νν  

  

                                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

                                                                                        ΖΑΧΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ  


