
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 18/05/2012

Παρακαλούµε την Τρίτη 22 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

23546/18/05/2012

 1 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης διαγωνισµού  για την "Προµήθεια αδειών χρήσης  λογισµικού".                                                                                                                                                                     
 2 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας της εργασίας "Καθαρισµός χειµάρρων και τεχνικών οµβρίων".                                                                                                                                                                       
 3 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας του έργου "Αγροτική Οδοποιία".                                                                                                                                                                                                  
 4 Έγκριση πρακτικού   δηµοπρασίας του έργου  "∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Ολύµπων".                                                                                                                                                                           
 5 Έγκριση πρακτικού   δηµοπρασίας του έργου  "Εσωτερική οδοποιία Βροντάδου".                                                                                                                                                                                    
 6 Έγκριση πρακτικού   δηµοπρασίας - έγκριση επαναδηµοπράτησης  του έργου  "Αγροτική οδοποιία 
∆.Ε. Μαστιχοχωρίων"                                                                                                                                                

 7 Ψήφιση πίστωσης για το έργο "Αντιπληµµυρικά περιοχής Αγρελωπού".                                                                                                                                                                                              
 8 Ψήφιση πίστωσης για το έργο  "Αποκατάσταση κτιρίων οδού ∆ηµοκρατίας".                                                                                                                                                                                         
 9 Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση του 5ου λογαριασµού του έργου "Αποχετευτικό δίκτυο 
Καρυών".                                                                                                                                                                  

10 Ψήφιση πίστωσης του έργου "∆ιαχωρισµός και επέκταση δικτύων αποχέτευσης Συκιάδας".                                                                                                                                                                            
11 Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου "Προσθήκη - Βελτίωση Γυµνασίου - Λυκείου Καλλιµασιάς 

∆ήµου Ιωνίας".                                                                                                                                                         
12 Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας "Καθαρισµός χειµάρρων ∆Ε Καµποχώρων".                                                                                                                                                                           
13 Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου "Αγροτική Οδοποιϊα ∆Ε 

Οµηρούπολης".                                                                                                                                                                   
14 Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου "Εσωτερική οδοποιία Κουρουνίων - Εγρηγόρου".                                                                                                                                                                            
15 Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου "Τσιµεντόστρωση δρόµου προς νεκροταφείο Νέας 

Ποταµιάς".                                                                                                                                                                 
16 Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου "Τσιµεντόστρωση δρόµου στο Κάτω Χωριό Κουρουνίων 

και σε αγροτικό δρόµο στη θέση Παλιάµπελα".                                                                                                                            
17 Ψήφιση πίστωσης για την  εξόφληση της προµήθειας κάδων απορριµµάτων.                                                                                                                                                                                          
18 Ψήφιση πίστωσης για εκτέλεση της εργασίας "Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων .                                                                                                                                                                            
19 Ψηφίσεις πιστώσεων της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας για  δαπάνες για το Κ∆ΑΠ ΜΕΑ και το 

Κ∆ΑΠ Καρδαµύλων.                                                                                                                                                      



20 Καθορισµός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων και τελών διαφήµισης.                                                                                                                                                                                              
21 Αίτηση ακύρωσης ενώπιων του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά.                                                                                                                                                                                           
22 Απόδοση λογαριασµού Χ.Ε. Προπληρωµής 522/2012.                                                                                                                                                                                                                
23 Ψήφιση πίστωσης για την καταχώρηση ∆ήµου Χίου στο Travel Book της εφηµερίδας Έθνος.                                                                                                                                                                           
24 Ψήφιση πίστωσης για την καταχώρηση ∆ήµου Χίου στον Τουριστικό Οδηγό της Χίου 2012.                                                                                                                                                                            
25 Αποδοχή χρηµατοδότησης και ψήφιση πίστωσης (εξόφληση) για την "Μελέτη διευθέτησης κοίτης 

χειµάρρου Κατράρη"                                                                                                                                                   
26 Ψήφιση πίστωσης για εκτέλεση της εργασίας "Συντήρηση δηµοτικών νεκροταφείων"                                                                                                                                                                                  

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.


