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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. Κουγιουµτζίδη Σταύρο

2. Αποστόλου Στυλιανό 2. Λαγό Νικόλαο

3.Βογιατζή ∆ηµήτριο 3. Τιτέλη Κωνσταντίνο

4.Καραουλάνη ∆ηµήτριο

5.Καρκατζίνο Νικόλαο

1. Μοσχόπουλο Μοσχόπουλο

6. Αγοραστούδη Ευγενία 2. Σφονδύλα ∆ηµήτριο

7.  Πράτανο Απόστολο

8.  Καρκατζούνη Θεοφάνη

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 31η-5-2017, ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 8.45 π  .µ  ., κατά την οποία θα συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑ ΤΙΤΛΟΣ

1ο

Έγκριση  πρακτικού  ελέγχου  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  και
κατακύρωση  της  προµήθειας  µε  τίτλο:  «Προµήθεια  Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Περιφερειακών συσκευών»

2ο

Έγκριση  πρακτικού  ελέγχου  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  και
κατακύρωση της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών»
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3ο

Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της
προµήθειας µε τίτλο : “Προµήθεια µηχανηµάτων κήπων, κοπής χόρτων και
καθαρισµού και υλικών αρδευτικού συστήµατος κήπων”

4ο

Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της
εργασίας µε τίτλο : “Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων και
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Θέρµης”

5ο

Ανάληψη  υποχρέωσης,  έγκριση  εκτέλεσης,  τεχνικών  προδιαγραφών,
καθορισµός τρόπου εκτέλεσης, και όρων   διακήρυξης δηµοπρασίας  για την
εκτέλεση του έργου µε τίτλο: “Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισµού σε
πάρκο οδού Προφήτη Ηλία στον Τρίλοφο”

6ο Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για υπόθεση του ∆ήµου και
δέσµευση της σχετικής πίστωσης

7o Λήψη απόφασης για εξώδικο ή µη συµβιβασµό καθορισµού τιµής µονάδος
αποζηµίωσης ρυµοτοµούµενης ιδιοκτησίας και καθορισµός της τιµής αυτής.

8ο Ανάληψη  υποχρέωσης  (δέσµευση  πίστωσης)  για  αµοιβές  δικηγόρων

(συνεχιζόµενες)

9ο Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και
εργασιών

   

10ο Ανάληψη  υποχρεώσεων  (δέσµευση  πιστώσεων)  για  ανειληµµένες  και

συνεχιζόµενες υποχρεώσεις του ∆ήµου 

11ο Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών  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.              
     

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
KOIN:
-∆ήµαρχο
-Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων    
-Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων                             ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ
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