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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                        ΘΕΡΜΗ 13-12-2013 

∆ Η Μ Ο  Σ    Θ Ε Ρ Μ ΗΣ      ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 51744 

====================                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.:54 
      

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 

(∆ηµοκρατίας1-Θέρµη) την 18                      

η-12-2013, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 8.30 π.µ. , κατά την οποία θα συζητηθούν τα 
παρακάτω θέµατα: 
 

1. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισµού και υποβολή έκθεσης απολογιστικών 
΄Γ τριµήνου 2013 στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

2. Καθορισµός έκτασης εφαρµογής του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων 
των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων. 

3. Καθορισµός δικαιώµατος εµπορίας πόσιµου νερού. 
4. Ορισµός µελών επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την εκτέλεση 

εργασιών  σύµφωνα µε το Π.∆. 28/80 για το έτος 2014 και διενέργεια 
κλήρωσης εφόσον οριστούν ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι µέλη της. 

5. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης), έγκριση των όρων της 
σύµβασης της υπ’αριθµ. 43/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη 
σύνταξη της «Μελέτης στατικής επάρκειας του ∆ηµοτικού καταστήµατος 
Τριλόφου» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης. 

6. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης), έγκριση των όρων της 
σύµβασης της υπ’αριθµ. 47/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη 
σύνταξη της «Μελέτης στατικής επάρκειας του ∆ηµοτικού καταστήµατος 
Βασιλικών» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης. 

7. Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της παροχή 
υπηρεσίας «Ανάπτυξη κόµβου στο διαδίκτυο για παροχή γεωγραφικών 
πληροφοριών και συναφών υπηρεσιών σε φορείς της διοίκησης, µελετητές, 
πολίτες και επιχείρησης στους ∆ήµους Θέρµης και Πυλαίας-Χορτιάτη» 
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8. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών για την εκτέλεση 
της «Προµήθειας ανταλλακτικών βουρτσών για αυτοκινούµενα σάρωθρα»  

9. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
«Προηγµένες υπηρεσίες αποµακρυσµένης διαχείρισης δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου Θέρµης» 

10. Καθορισµός όρων διακήρυξης για την «Προµήθεια ειδών φαρµακείου για το 
∆ήµο Θέρµης, την Α/θµια και Β/θµια Σχολική Επιτροπή και το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. 

11. Καθορισµός όρων διακήρυξης για την «Προµήθεια µέσων ατοµικής 
προστασίας» 

12. Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της αριθ. 1988/2013 απόφασης του 
∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

13. Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της αριθ. 15374/2013 απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

14. Ανάθεση παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ενδίκων µέσων κατά της αριθ. 
8334/2013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. 

15. Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης φύλλων ελέγχου. 
16. Έγκριση αµοιβών δικηγόρου και δέσµευση της πίστωσης 
17. Έγκριση αµοιβών δικηγόρου και δέσµευση της πίστωσης 
18. Έγκριση αµοιβής δικαστικού επιµελητή και δέσµευση της πίστωσης 
19. Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ∆ήµου Θέρµης.  
20. Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικής 

Κοινότητας   Θέρµης 
21. Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής Τοπικής 

Κοινότητας  Σουρωτής 
22. Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος προπληρωµής 
23. Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος προπληρωµής 
24. Ανάκληση της αριθ. 513/2013 απόφαση ςτης Οικονοµικής Επιτροπής. 

    

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 


