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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 13  η-9-2017,   ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.45 π.µ., κατά
την οποία θα συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑ ΤΙΤΛΟΣ

1ο Έγκριση  πρακτικού  ελέγχου  δικαιολογητικών  και  κατακύρωση  της  εργασίας  µε

τίτλο:  “Συντήρηση  και  επισκευή  οχηµάτων  και  µηχανηµάτων  έργου  του  ∆ήµου

Θέρµης”
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2ο Έγκριση  πρακτικού  ελέγχου  δικαιολογητικών  και  κατακύρωση  της  εργασίας  µε

τίτλο: “∆ιαχείριση  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών,  κατασκευών  και

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του ∆ήµου Θέρµης”

3ο Έγκριση  πρακτικού  ανάδειξης προσωρινού  αναδόχου  για  την  εκτέλεση της
προµήθειας  µε  τίτλο  :  «Προµήθεια  µηχανηµάτων  έργου,  οχηµάτων  και  λοιπού
εξοπλισµού»

4ο Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης
δηµοπρασίας  για  την  εκτέλεση  της  προµήθειας  µε  τίτλο  :  “Προµήθεια  εργαλείων
χειρός, µικροϋλικών και αναλωσίµων για τις ∆/νσεις Περιβάλλοντος και Πρασίνου,
Καθαριότητας και Τεχνικών Υπηρεσιών”

5ο Λήψη  απόφασης  και  εισήγηση  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  για  εξώδικο  ή  µη
συµβιβασµό καθορισµού τιµής  µονάδος µετατροπής  εισφοράς γης  σε  χρήµα και
καθορισµός της τιµής αυτής.

6ο Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ∆ήµου 
Θέρµης και δέσµευση της σχετικής πίστωσης

7ο Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ∆ήµου 
Θέρµης και δέσµευση της σχετικής πίστωσης

8ο Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών και  δέσµευση της
σχετικής πίστωσης

9ο Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών και  δέσµευση της
σχετικής πίστωσης

10ο Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής  γνωµοδότησης για δικαστική συµπαράσταση και
δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 

11ο Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής  γνωµοδότησης για δικαστική συµπαράσταση και
δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 

12ο Έγκριση δαπάνης, δέσµευση πίστωσης για τη µετάβαση υπαλλήλων στου ∆ήµου στην
Αθήνα

13ο Έγκριση  δαπάνης  και  ανάληψη  υποχρέωσης  (δέσµευση  πίστωσης)  για  τέλη
χρήσης ΣΜΑ Ευκαρπίας

14ο Ανάληψη  υποχρέωσης  (δέσµευση  πίστωσης)  για  εισφορά  υπέρ  ΦΟΣ∆Α
(συµπληρωµατική)
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15ο Ανάληψη  υποχρεώσεων  (δέσµευση  πιστώσεων)  για  εκτέλεση  προµηθειών  και
εργασιών

16ο Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών  σύµφωνα µε το Π.∆. 80/2016

17ο Ανάκληση ∆εσµεύσεων

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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