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                               Μορφοβούνι   18 - 10 - 2013        
                                Αρίθ. Πρωτ:    3497   
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
               1. Σακελλαρίου Γεώργιο 
               2. Σκόνδρα Δημήτριο  
               3. Χρήστου Όλγα 
               4. Ξηροφώτου Βασιλική       
               5. Τουλιά Δημήτριο  
               6. Ελευθερίου Βασίλειο 
   

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής  
 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο 
Δημαρχείο, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στις 25-10-2013 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
9.30 π. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι: 

1. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου Βελτίωση - 
εκσυγχρονισμός δημοτικών οδών μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων του δήμου προϋπολογισμού 
649.999,99 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης. 

2. Ψήφιση πίστωσης 581,42 €  για ηλεκτροδότηση πλατειών, πάρκων και οδών. 
3. Ψήφιση πίστωσης  146,12 € για δημοσίευση. 
4. Ψήφιση πίστωσης 289,92 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2261 

επιβατηγό αυτοκίνητο του Δήμου για το από 24-10-2013 μέχρι 24-10-2014 χρονικό διάστημα. 
5. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο Περιβαλλοντική μελέτη διάνοιξης δρόμου ΚΕΔΡΟΣ Μπελοκομίτη. 
6. Ψήφιση πίστωσης 415,35 € για προμήθεια βιβλίων. 
7. Ψήφιση πίστωσης 195,40 € για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για κτίρια. 
8. Ψήφιση πίστωσης 2.606,99 € για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 
9. Ψήφιση πίστωσης 4.167,12 € για προμήθεια υλικών ύδρευσης. 

10. Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α-343/26-8-2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την 270/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για παράβολα και έξοδα 
τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου. 

11. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 και σύνταξη εκθέσεως τριμήνου Ιουλίου 
- Σεπτεμβρίου προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

12. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση στάθμευσης 
στην πλατεία Μεσοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Μοσχάτου. 

13. Ορισμός δικηγόρου να γνωμοδοτήσει  σχετικά με την άδεια περιπτέρου  στην Τοπική Κοινότητα 
Πεζούλας και ψήφιση σχετικής πίστωσης. 

14. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση αγωγής Αποστόλου Θάνου κατά Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων για 
καταβολή χρηματικού ποσού) και ψήφιση σχετικής πίστωσης. 

15. Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € για δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων δημοτικού 
συμβουλίου. 

16. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Αντιπλημμυρικό έργο Κρυονερίου προϋπολογισμού 
7.000,00 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης.  

17. Ψήφιση πίστωσης 266,35 € για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. 
Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας των από τη συνεδρίαση με μέριμνά τους να 
ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται 
στην πρόσκληση. 
               ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Αναπληρωματικά μέλη:                                            
1. Αργύρη Γεώργιο 
2. Τσιαμαντά Στέφανο 
3. Χρηστάκη Βασίλειο      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ            
4. Αντωνάκη Χρήστο                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ                           
5.Θεολόγη Ευάγγελο                                                              ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.Δ.Ε 

 


