
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                 Υρυσό    11-01-2011 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                     

   ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ                                               Αριθ.Πρωτ:  - 328- 
  ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ                                                

Σαρ. Γ/λζε : 62 046 ΥΡΤΟ ΔΡΡΩΝ       

Πιεξνθνξίεο : Ισάλλεο Γθνύκαο 

Σειέθσλα : 232123– 52615,                                ΠΡΟ:  

Σειέθσλν – fax : 23213 – 52618  ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ e-mail : dsymvep@0670.syzefxis.gov.gr  

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 αο πξνζθαινύκε λα έξζεηε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζηην νέα αίθουζα 

ηου Δημοηικού υμβουλίου που βρίζκεηαι ζηο κηίριο ηου Δημοηικού Παιδικού ηαθμού ζηο 

Χρυζό, ζηηο 17 Ιανουαρίου 2011 εκέξα Δευηέρα θαη ώξα 19.00΄,  πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 

γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Καζνξηζκόο ρώξνπ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ. (Δηζεγεηήο θ. Γθνύκαο). 

2. Οξηζκόο εθπξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηηο Σξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. (Δηζεγήηξηα θ. Ραβάλε). 

3. Έγθξηζε δίκελνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Γεκ. Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο. (Δηζεγήηξηα θ. 

Νάλνπ). 

4. Οξηζκόο δηθαηνύρσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ Γήκνπ. (Δηζεγήηξηα θ. Νάλνπ). 

5. ύζηαζε επηηξνπήο επίιπζεο θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ κε ζπκβηβαζκό. (Δηζεγεηήο θ. Νόηαο). 

6. πγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ γηα ηελ εθπνίεζε, εθκίζζσζε, αγνξά, 

κίζζσζε ή αληαιιαγή αθηλήησλ. (Δηζεγεηήο θ. Νόηαο). 

7. πγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πξνο εθπνίεζε θηλεηώλ θαη αθηλήησλ 

πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη θαηαιιειόηεηαο θαη θαηακέηξεζεο ησλ πξνο αγνξά ή κίζζσζε αθηλήησλ. 

(Δηζεγεηήο θ. Φνύξιηνο). 

8. πγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηελ παξαιαβή έξγσλ αμίαο κέρξη 5.869,41€. (Δηζεγεηήο θ. Φνύξιηνο). 

9. πγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηελ παξαιαβή έξγσλ αμίαο πάλσ από 5.869,41 €. (Δηζεγεηήο θ. Σεξδή). 

10. Οξηζκόο κειώλ γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε βεβαίσζε εξγαζηώλ θαη κεηαθνξώλ. 

(Δηζεγεηήο θ. Σεξδή). 

11. πγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ θαη αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηώλ 

θαη παξαιαβήο πξνκεζεηώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. (Δηζεγεηήο θ. Γίλαο). 

12. πγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηε ζθξάγηζε θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. (Δηζεγεηήο θ. 

Γίλαο). 

13. πγθξόηεζε επηηξνπήο  γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ςπραγσγηθώλ θαη ηερληθώλ παηγλίσλ. (Δηζεγεηήο 

θ. Μπιηάκεο). 

14. Οξηζκόο Δπηηξνπήο δηαγσληζκώλ Γεκνζίσλ έξγσλ. (Δηζεγεηήο θ. Μπιηάκεο). 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ 

 

 

 

 

     ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΟΤΜΑ 
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