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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                        ΘΕΡΜΗ 22-11-2013 

∆ Η Μ Ο  Σ    Θ Ε Ρ Μ ΗΣ      ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.48849   

====================                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.:49 
      

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

=============== 

ΠΡΟΣ : 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

  

1. Αναγνώστου Πασχάλη 1. Στάθης Κωνσταντίνος 

2. Γκρόζο Παναγιώτη 2. Αποστόλου Στυλιανός 

3. Ηρακλή Βασίλειο 3. Καρκατζίνος Νικόλαος 

4. Τσιολάκη Αριστόβουλο  

5.  Φάµελλο Σωκράτη  

  

  

 6. Βεζυρτζή Νικόλαο 1.Ιγνατιάδης Θεόδωρος 

 7. Μιχαηλίδη Κωνσταντίνο 2. Βασιλειάδου Σοφία 

 8. Τσιλιά Χρήστο  

 
 
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 ∆ηµαρχείο Θέρµης 

(∆ηµοκρατίας 1-Θέρµη) την 27η-11-2013, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 8.30 π.µ. , κατά 
την οποία θα συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα: 
 

1. Κατάρτιση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) έτους 2014 και 
υποβολή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση.   

2. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για αναπροσαρµογή τελών καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισµού και ∆ηµοτικού φόρου για το έτος 2014. 

3. Εισήγηση στο δηµοτικό Συµβούλιο για καθορισµό συντελεστή ΤΑΠ 
4. Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση του 

έργου «Περίφραξη ∆ηµοτικού ακινήτου στα Βασιλικά» 
5. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Μελέτη-

Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων Θέρµης».  
6. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης), έγκριση των όρων της 

σύµβασης της υπ’αριθ. 37/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη 
σύνταξη µελέτης «Κατασκευή δύο υδατοδεξαµενών 280 κµ έκαστη µε αγωγό 
µεταφοράς νερού αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων στις θέσεις 
«Άγιος Ιωάννης» στο δασόκτηµα Βασιλικών & «Αγία Παρασκευή» στη 
Λακκιά»» και ανάθεση  εκπόνησης της µελέτης. 

7. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης), έγκριση των όρων της 
σύµβασης της υπ’αριθ. 37/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη 
σύνταξη µελέτης «Έλεγχος ιδιοκτησίας τµήµατος ακινήτου ∆.Κ. Βασιλικών 
∆ήµου Θέρµης» και ανάθεση  εκπόνησης της µελέτης. 

8. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας υλικών 
αρδευτικού συστήµατος κήπων» 
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9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων 
διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας ειδών 
καθαριότητας για τις ανάγκες του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.» 

10. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) και έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών για την εκτέλεση της «Προµήθειας οργάνων παιδικών χαρών» 

11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της «Προµήθειας ειδών 
φαρµακείου» 

12. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του 
∆ήµου. 

13. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του 
∆ήµου. 

14. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του 
∆ήµου. 

15. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών. 
16. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών. 
17. Έγκριση αµοιβής δικηγόρου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 
18. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 
19. Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών. 
20. Ανάκληση δέσµευσης και επαναδέσµευση. 

 

    

Παρακαλούνται τα τακτικά µέλη σε περίπτωση που δεν µπορούν να 

παραστούν στη συνεδρίαση να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα 

αναπληρωµατικά µε τη σειρά εκλογής τους.     

   

         

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

KOIN: 

-∆ήµαρχο Θέρµης 

-Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 

-Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων                              

                                         ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ   ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 


