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ΠΡΟΣ :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Αναγνώστου Πασχάλη 1. Τιτέλη Κωνσταντίνο

2.Αποστόλου Στυλιανό 2. Λαγό Νικόλαο

3.Γεωργαλή Ζωή 3. Κουγιουµτζίδη Σταύρο

4.Γκιζάρη Στέργιο

5.  Καρκατζίνο Νικόλαο

6.  Καρκατζούνη Θεοφάνη 1. Αγοραστούδη Ευγενία

 7. Πράτανο Απόστολο

 8. Μοσχόπουλο Μοσχόπουλο

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.

87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» σας προσκαλούµε να

συµµετάσχετε στην συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης (κτίριο Οικονοµικής υπηρεσίας - Τριάδι)
(∆ηµοκρατίας 1 - Θέρµη) την 1  η  -  6  -2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ.,
κατά την οποία θα συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα:

(1) Εξέταση ένστασης-προσφυγής κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού

για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο: «Ταχυδροµικές υπηρεσίες». 

(2) Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών

συµµετοχής του διαγωνισµού για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο :

Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων, µηχανηµάτων έργο και αγροτικών

µηχανηµάτων του ∆ήµου Θέρµης”

(3) Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου

“Ανακατασκευή οδού Ρήγα Φεραίου Ταγαράδων¨”

(4) Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο:

¨Εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες του ∆ήµου Θέρµης”



(5) Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της προµήθειας µε

τίτλο: «Προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης και

ελαιολιπαντικών (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη, πετρέλαιο

θέρµανσης, ελαιολιπαντικά) για τις ανάγκες του ∆ήµου  Θέρµης, του

ΚΕ.ΚΡΟ.ΠΟ, της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ., της Α’θµιας και της Β’θµιας Σχολικής

Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης ».”

(6) Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών της

δηµοπρασίας για την εκτέλεση της  προµήθειας µε τίτλο : «Προµήθεια

ανταλλακτικών και ελαστικών για τα οχήµατα, µηχανήµατα έργου και

αγροτικά µηχανήµατα του ∆ήµου Θέρµης»

(7) Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση τµήµατος

του υπ' αριθµ. 1847 αγροτεµαχίου Θέρµης”

(8) Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του

∆ήµου Θέρµης και δέσµευση της σχετικής πίστωσης.
 

(9) Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του

∆ήµου Θέρµης και δέσµευση της σχετικής πίστωσης.

(10)Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του

∆ήµου Θέρµης και δέσµευση της σχετικής πίστωσης.

(11)Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του

∆ήµου Θέρµης και δέσµευση της σχετικής πίστωσης.

(12)Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του

∆ήµου Θέρµης και δέσµευση της σχετικής πίστωσης.

(13) Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών

και εργασιών

(14) Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες και  

συνεχιζόµενες υποχρεώσεις του ∆ήµου.

(15)Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντος 

έτους (Π.Ο.Ε.).

                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

KOIN:

-∆ήµαρχο

-Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων

-Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων                         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ   




