
Θέµατα
Ανακοινώσεις, ερωτήσεις

Ηµερήσια διάταξη

8.Μισετζής Ιωάννης

7.Μιχαηλίδης Σταύρος

6.Σκούφαλος Μάρκος

5.Ξυδιάς Παντελής

4.Λαµπρινούδης Παντελής

3.Βεϊογλάνης Ευστράτιος

2.Φαραντζής Στέφανος

1.Καλαγκιάς Αντώνιος
Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά µέλη

1.Αποστολίδης Παντελής
2.Χρίτης Γεώργιος

3.Ντοµάτας Ισίδωρος

4.Αµπαζή Στυλιανή

5.Χαλιορής Ιωάννης

Πολύδωρος Λαµπρινούδης

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

Με τιµή

Χίος 11/05/2012

Παρακαλούµε την Τρίτη 15 Μαϊου 2012 και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σε 
τακτική συνεδρίαση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέµατα:

Χίος

µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής Χίου

τους κκ ∆ηµοτικούς Συµβούλους

Προς

Πρόσκληση

Αρ.Πρωτ./Ηµεροµηνί
α

22317/11/05/2012

 1 ∆ιενέργεια ∆ηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου στη Γεωργική Σχολή.                                                                                                                                                                                         
 2 ∆ιενέργεια ∆ηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου στην Πλατεία  Μπου Αγ.Γεωργίου Συκούση.                                                                                                                                                                     
 3 ∆ιενέργεια δηµοπρασίας για Καθαρισµό Κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Χίου.                                                                                                                                                                                           
 4 Υποβολή Λογαριασµού διαχείρισης και αποτελεσµάτων χρήσης Οικονοµικού έτους 2010.                                                                                                                                                                              
 5 Αποποίηση Ορισµού δικηγόρου.                                                                                                                                                                                                                                  
 6 Αίτηση ακύρωσης στο ΣΤε (σχετ η µε αριθµ. 36/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου).                                                                                                                                                                          
 7 Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων στην απαλλοτρίωση του Τµήµατος Α απαλλοτρίωσης για το 
δρόµο παράκαµψης.                                                                                                                                                         

 8 Έγκριση Πρακτικού ∆ηµοπρασίας του έργου: Πλακόστρωση και διαµόρφωση Κοινοχρήστων 
Χώρων.                                                                                                                                                                       

 9 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας του έργου: Εσωτερική οδοποιία Σιδηρούντας.                                                                                                                                                                                      
10 Ψήφιση πίστωσης για Χρηµατοδότηση ∆Η.K.E.X βάση του διετούς επιχειρησιακού προγράµµατος 

2010-2012".                                                                                                                                                           
11 Ψήφιση πίστωσης για µετακίνηση Αιρετών.                                                                                                                                                                                                                       
12 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή οφειλών βάση δικαστικών αποφάσεων.                                                                                                                                                                                               
13 Ψήφιση πίστωσης για λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου.                                                                                                                                                                                                         
14 Έγκριση Όρων δηµοπράτησης του έργου : "Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆Ε Μαστιχοχωρίων στη θέση 

Περιβόλα".                                                                                                                                                                 
15 Καθορισµός Όρων για την Μίσθωση ακινήτων για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης.                                                                                                                                                                                  
16 Ψήφιση πίστωσης για τον Καθαρισµό δηµοτικών κτιρίων.                                                                                                                                                                                                          
17 Ψήφιση πίστωσης για την διοργάνωση προβολής Χιώτικων  Γεύσεων.                                                                                                                                                                                                
18 Έγκριση όρων δηµοπράτησης & ψήφιση πίστωσης του έργου : "∆ιαµόρφωση και διάνοιξη 

κοινοχρήστων χώρων Καρδαµύλων τ.κ Αµάδων" .                                                                                                                                  
19 Ψήφιση πίστωσης για την  πληρωµή του έργου :  "Επισκευή γραφείων τοπικού διαµερίσµατος 

Λαγκάδας".                                                                                                                                                             
20 Ψήφιση πίστωσης για την αποπληρωµή του έργου : "Αποκατάσταση παρόδου δρόµου 



Αγ.Ειρήνης".                                                                                                                                                                      
21 Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου : "Επισκευή στέγης λαογραφικού µουσείου 

Σιδερούντας".                                                                                                                                                               
22 Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας : "Συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων - 

µηχανηµάτων των τηλεοπτικών αναµεταδοτών-ασυρµάτων κλπ".                                                                                                          
23 Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου : "∆ιαµορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Κουρουνίων".                                                                                                                                                                         
24 Ψήφιση πίστωσης  και ανάθεση του έργου : "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Πλάκες".                                                                                                                                                                    
25 Ψήφιση πίστωσης  και ανάθεση  του έργου : "Επισκευή ∆ηµοτικού Σχολείου Ελάτας".                                                                                                                                                                               
26 Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας : "Ηλεκτροφωτισµός λυόµενων αιθουσών 7ου 

∆ηµοτικού".                                                                                                                                                            
27 Ψήφιση πίστωσης του εργασία : "Καθαρισµός Χειµάρρων ∆Ε Μαστιχοχωρίων".                                                                                                                                                                                        
28 Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : "Αγροτική Οδοποιία ∆Ε Ιωνίας".                                                                                                                                                                      
29 Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : "Εσωτερική Οδοποιία Λαγκάδας.                                                                                                                                                                       
30 Προσφυγή Πανεπιστηµίου Αιγαίου κατά αποσπάσµατος χρηµατικού καταλόγου του ∆. Χίου.                                                                                                                                                                            
31 Απόδοση λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής.                                                                                                                                                                                                        
32 Ψήφιση Πίστωσης για Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.                                                                                                                                                                                                       

Κοιν.: Μ.Μ.Ε., Αντιδήµαρχοι, ∆/ντές Υπηρεσιών
Παρακαλούνται οι κκ ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι, τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οι οποίοι δεν 
µπορούν να παρευρεθούν στην πιο πάνω συνεδρίασην να ειδοποιήσουν το αναπληρωµατικό τους µέλος 
να τους αντικαταστήσει.


