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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τα µέλη  της Οικονοµικής Επιτροπής:

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)  την 22α-2-2017, ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ., κατά την οποία θα συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑ ΤΙΤΛΟΣ

1ο
Έγκριση  πρακτικού  ελέγχου  δικαιολογητικών  και  κατακύρωση-ανάθεση
του  έργου  µε  τίτλο:  “Εργασίες  εσωτερικών  διαµορφώσεων  του  Κέντρου
Κοινότητας ∆ήµου Θέρµης”

2ο
Έγκριση  πρακτικού  ανάδειξης  προσωρινού  αναδόχου  για  την  εκτέλεση
υπηρεσίας  µε  τίτλο:  «Συντήρηση  και  υποστήριξη  εφαρµογών  λογισµικού
∆ήµου Θέρµης”

3ο
Έγκριση  πρακτικού  δηµοπρασίας  για  την  εκµίσθωση  τµήµατος  του
υπ’αριθµ. 1847 αγροτεµαχίου Θέρµης
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4ο
Έγκριση  πρακτικού  δηµοπρασίας  για  την  εκµίσθωση  τµήµατος  του
υπ’αριθµ. 565 τεµαχίου του Αγροκτήµατος Θέρµης

5ο
Έγκριση  πρακτικού  δηµοπρασίας  για  την  εκµίσθωση  τµήµατος  του
υπ’αριθµ. 941 αγροτεµαχίου αγροκτήµατος Ν. Ραιδεστού

6ο
Έγκριση  πρακτικού  δηµοπρασίας  για  την  εκµίσθωση  τµήµατος  του
υπ’αριθµ. 434 αγροτεµαχίου αγροκτήµατος Ν. Ραιδεστού

7ο
Έγκριση  πρακτικού  δηµοπρασίας  για  την  εκµίσθωση  τµήµατος  του
υπ’αριθµ. 446 αγροτεµαχίου αγροκτήµατος Ν. Ραιδεστού

8ο
Ανάληψη  υποχρέωσης,  έγκριση  εκτέλεσης,  τεχνικών  προδιαγραφών,
καθορισµός  τρόπου  εκτέλεσης,  και  όρων  διακήρυξης  της  υπ’αριθµ.
48/2016 µελέτης µε τίτλο : “Αποτυπώσεις υφιστάµενων σχολικών µονάδων
για  υπαγωγή  στον  Ν.  4178/2013  και  επικαιροποίηση  µελέτης
προπονητηρίου και έκδοση άδειας δόµησης αυτού στο 454β αγροτεµάχιο
Ταγαράδων”

9ο
Ανάληψη  υποχρέωσης,  τεχνικών  προδιαγραφών,  καθορισµός  τρόπου
εκτέλεσης,  και  όρων  διακήρυξης  δηµοπρασίας  για  την  εκτέλεση  της
εργασίας µε τίτλο : “Εργασίες ταφών – εκταφών στα δηµοτικά κοιµητήρια”

10ο
Ανάληψη  υποχρέωσης,  έγκριση  εκτέλεσης,  τεχνικών  προδιαγραφών,
καθορισµός τρόπου εκτέλεσης, και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την
εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο : “Προµήθεια ψυχρού ασφαλτοµίγµατος”

11ο
Ανάληψη  υποχρέωσης,  έγκριση  εκτέλεσης,  τεχνικών  προδιαγραφών,
καθορισµός τρόπου εκτέλεσης, και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την
εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο : “Προµήθεια ασφαλτικού σκυροδέµατος
και ασφαλτικού γαλακτώµατος”

12ο

Καθορισµός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο: “
Προµήθεια  πινακίδων  σήµανσης  και  άλλα,  κώνων  &  καθρεπτών
οδοσήµανσης και εµποδίων για πεζοδρόµια”

13ο

Άσκηση ή µη προσφυγής κατά της αριθ.  575/27-1-2017 απόφασης του
Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

14ο
Άσκηση ή µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της 10596/2016 απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

15ο

Ανάληψη  υποχρέωσης  (δέσµευση  πίστωσης)  για  καταβολή  δικαστικών
εξόδων

16ο

Έγκριση  πραγµατοποίησης  δαπανών  για  την  εκτέλεση  προµηθειών-
εργασιών-µελετών σύµφωνα µε το Π.∆. 80/2016
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17ο Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών για αµοιβές δικηγόρων σύµφωνα µε
το Π.∆. 80/2016

Σηµείωση:

Για  πληρέστερη  και  πιο  αναλυτική  ενηµέρωση  µπορείτε  να  απευθύνεστε  στις  αρµόδιες

υπηρεσίες του ∆ήµου που εισηγούνται τα αντίστοιχα θέµατα.              
     

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
KOIN:
-∆ήµαρχο
-Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων                      
-Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων                    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
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