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Αγία Κυριακή 22/02/2019
Αριθµ.πρωτ. : 1467/99

Προς
Τον κ.
Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής
Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της
Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 27ην
του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 π.µ
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄87
1.
Επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας εκµίσθωση κοιν. έκτασης
4
στρεµµάτων στη θέση «Tζούλα» Τ.Κ Μελιγγών
2.
΄Εγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου: Συντήρηση - Βελτίωση ∆ηµοτικών
∆ρόµων Τ.Κ ∆ερβιζιάνων- Αλεποχωρίου Μπότσαρη- Πλαιοχωρίου
Μπότσαρη»
3.
Καθορισµός όρων δηµοπρασίας εκµίσθωσης δηµοτικής έκτασης 2.000
τ,µ στην Τ.Κ. Μουσιωτίτσας για κατασκευή πρόχειρου καταλύµατος ζώων
(αιγοπρόβατα)
Ορισµός µελών για την ετήσια επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών
4.
έργων, µελετών και συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών ∆ήµου ∆ωδώνης για
τους οποίους δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής µέσω του ΜΗΜΕ∆
5.
Ορισµός δικηγόρου αγωγή Μοσχανδρέου (ΗΧΩ ∆ηµοπρασιών) κατά
∆ήµου δικάσιµος 5-3-2019
6.
Ορισµό δικηγόρου ( Ασφαλιστικά µέτρα κατά Μπουκουβάλα Γεωργίου
του Ιωάννη Κρυφοβού
7.
Ορισµός δικηγόρου (καταπάτηση κοιν. έκτασης Τ.Κ Πεστών)
8.
Ορισµός δικηγόρου (σύνταξη γνωµοδότησης για
παραχώρηση
ακινήτων )
9.
Ορισµός δικηγόρου( παραποµπή στο ∆.Σ) Καθορισµός λειτουργίας
τραπεζικών λογαριασµών και ταµειακός προγραµµατισµός των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του
Ν.4270/2014 όπως ισχύει.
10. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την προµήθεια Μηχανηµάτων
Έργου, οχηµάτων και συνοδευτικού εξοπλισµού του ∆ήµου ∆ωδώνης
263.800,00€
11. Καθορισµός όρων
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια
σκυροδέµατος" ∆.Ε Σελλών 69.990,56€
12. Ανάκληση της αριθµ. 7/209 προηγούµενης απόφασής µας
13. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για αναµόρφωση προϋπολογισµού και
τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Οικον. έτους 2019

14. Αποδοχή έγγραφου της αναδόχου εταιρείας του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆Ω∆ΩΝΗΣ» για
προσαρµογή της µελέτης στα Νέα πρότυπα ασφαλείας
15. Σύνταξη προϋπολογισµού οικον. έτους 2019 κληροδοτήµατος Νικ.
∆ηµήτρη
16. Σύνταξη προϋπολογισµού οικον. έτους 2019 κληροδοτήµατος Τζώρτζη

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

